Credenciamento para participantes | Música Mundo 2017
Regulamento
O Música Mundo é uma plataforma internacional de encontros para profissionais
da música e das novas tecnologias, que envolve rodada de negócios, debates,
showcases de artistas mineiros, brasileiros e internacionais. O objetivo é potencializar o
intercâmbio cultural internacional, a troca de experiências e saberes, o networking e a
concretização de parcerias e negócios ancorados em princípios solidários e cooperação
cultural.
Em 2017, o Música Mundo integra o diálogo entre os diversos setores criativos
buscando fomentar a consolidação de um mercado cultural independente e de maior
impacto internacional. Por isso vamos aproximar a indústria musical do Brasil e do
mundo com as oportunidades e iniciativas tecnológicas de alto impacto e relevantes ao
meio cultural.
O evento é realizado entre os dias 06 e 10 de setembro de 2017, em Belo
Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e terá a presença de profissionais de várias
partes do mundo
1. Ao se credenciar o participante terá acesso às seguintes atividades:
-

Rodada de Negócios* com cerca de 30 profissionais nacionais e internacionais
Meetups temáticos com profissionais nacionais e internacionais
Entrada garantida para os showcases no CentoeQuatro, Parque Municipal e
demais espaços, sujeito à lotação dos espaços
Painéis, seminários e debates sobre temas diversos do mundo da música
Acesso ao lounge de convivência e às dependências do evento
Acesso a bolsa e materiais impressos informativos

Além da livre interação que o evento propicia entre os participantes, existem duas
atividades que permitem o contato direto com os convidados contratantes: A Rodada de
Negócios e os Meet Ups. A participação nas Rodadas de Negócios é limitada aos 120
primeiros credenciados que sinalizarem no formulário Sympla o seu interesse. Os Meet
Ups não necessitam agendamento prévio e acontecerão por ordem de chegada no dia
do evento. Os Meet Ups acontecerão no sábado, dia 9 de setembro e consistirão em
encontros temáticos que reunirão grupos de profissionais convidados afins para
receberem os credenciados durante um período específico. A interação é livre,
autogestionada (com apoio da nossa equipe de colaboradores) podendo ser individual
ou coletiva.

2. Período e processo de credenciamento:
Pré-venda: os credenciamentos já podem ser adquiridos via plataforma Sympla,
através de link no site www.musicamundo.com.br .
O credenciamento poderá ser adquirido até a data do evento e permite acesso à
todas as atividades, propiciando o livre contato com os participantes e convidados.

3. Rodada de Negócios
Após a aquisição do credenciamento, o participante que desejar participar da
Rodada de Negócios, pode solicitar sua agenda de reuniões diretamente para os
profissionais âncoras através da plataforma Groovelist, no período de 01 de julho de
2017 a 13 de agosto de 2017. O link estará disponível no site do MM e será enviado por
email a todos os credenciados que já tiverem efetuado a compra previamente e
sinalizado o interesse na atividade.
As rodadas de negócios acontecerão nos dias 7 e 8 de setembro, no período da
tarde e a distribuição de horários dos profissionais âncoras acontecerão mediante a
aceitação destes para com a solicitação dos participantes credenciados, pela
plataforma. Os âncoras irão avaliar as solicitações e disponibilizar seus horários
segundo ordem cronológica das mesmas. Caso o participante envie propostas muito
tardiamente estará sujeito à não disponibilidade de alguns profissionais âncoras.
Todos os participantes que realizarem o credenciamento até o dia 13 de agosto
terão seus dados incluídos no catálogo impresso a ser distribuído no evento.
Os credenciamentos realizados após o dia 13 de agosto até a data do evento
participarão da Rodada de Negócios apenas na modalidade de agendamento extra
realizada no dia da atividade mediante disponibilidade de agenda dos profissionais
nacionais e internacionais convidados. Os seus dados não serão incluídos no catálogo
impresso. Poderão, entretanto, participar dos Meet Ups com os mesmos profissionais,
respeitando a ordem de chegada no dia do evento.
4. Custo do credenciamento:
O credenciamento tem o valor de R$100,00 e dá acesso a todos as atividades
descritas acima.
Obs: O credenciamento não inclui alojamento, refeições e transporte interno.
*É permitido levar acompanhante tradutor. O MM não fornece tradução para a
Rodada de Negócios. Não haverá custo de taxa de inscrição para o tradutor. Caso você

tenha interesse em contratar serviços de tradução envie um email
info@musicamundo.com.br para receber as indicações MM ou acesse nosso site.

para

** DICA: O representante de artista ou grupo musical deverá apresentar no ato da
inscrição via Groovelist (plataforma de agendamento da Rodada de Negócios) alguns
links de acesso online à gravações de alta qualidade tais como, CD, EP, LP
disponibilizado nas plataformas digitais (soundcloud, youtube, spotify, mixcloud,
bandpage, etc).
*** Caso o participante tenha interesse em contratar serviços específicos para
elaborar o seu material de divulgação, envie um email para info@musicamundo.com.br
para receber as indicações MM ou acesse nosso site.

5. Sobre a Rodada de Negócios:
O que é
A Rodada de Negócios é uma atividade promovida em parceria com o
Sebrae-MG para aproximar micro e pequenas empresas (MPE’s) de grandes
compradoras, com a possibilidade de negócios. Os credenciados contarão com a
presença de vários profissionais nacionais e estrangeiros do mercado da música. É um
investimento de promoção de grupos, carreiras artísticas e empresas com interesse em
fazer novos contatos e abrir novas possibilidades com os profissionais da cadeia musical
do Brasil e do Mundo.
2. Como Funciona
●
A Rodada de Negócios é realizada por meio de reuniões agendadas entre
as empresas fornecedoras (bandas, produtoras de artistas, artistas solos) e as
empresas demandantes (profissionais nacionais e internacionais contratantes,
também chamados de âncoras) com interesses de venda e compra em comum.
As reuniões duram cerca de 10 minutos, tempo suficiente para que os
participantes apresentem seus produtos e serviços de maneira objetiva e eficaz.
3. Por que Participar?
É uma oportunidade única para você promover o marketing institucional da sua
empresa ou grupo artístico e identificar novos fornecedores e parceiros e realizar o
intercâmbio de informações e tecnologias.
4. Quando?
As Rodadas de Negócios ocorrerão durante os dias 7 e 8 de setembro, no
período da tarde, com horários a serem divulgados posteriormente.

Os horários individuais da Rodada de Negócios serão definidas pelo próprio
participante através da plataforma Groovelist.
5. Onde?
Espaço onde ocorrerá a Rodada de Negócio: Café 104 (Praça Ruy Barbosa, nº 104)
Condições e contrapartidas:
O participante, ao se inscrever autoriza o uso de imagens de foto e vídeo
produzidas durante o Música Mundo 2017 para finalidade promocional.
O participante concorda em oferecer como contrapartida, o preenchimento de
formulários de avaliação da Rodada de Negócios, que serão solicitados pelo SEBRAE
nos dias do evento.
BELO HORIZONTE, 07 DE JUNHO DE 2017.

