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BEM VINDO AO TAU INNOVATION DAY 

CONFERENCE 2014  

Uma das maiores e mais emocionantes conferências de inovação de Israel, celebrando o ecossistema 

empreendedor do 'Start Up Nation' 

 

Iniciando na noite de 12 de maio a 13 de 2014, da Universidade de Tel Aviv vai sediar um dos maiores e mais 

emocionantes conferências de inovação de Israel: TAU Innovation Day  TAU Innovation Day 

Liderada pela  StarTAU, the University’s Entrepreneurship Center and Ramot, Technology Transfer Office, A 

conferencia irá  trazer: 

2500 + Participantes | 500+ Empreendedores | 200 + Investidores | 40 +  Start- Ups Israelenses | 30 + Países 

participantes | 15 + Conferencias de Tecnologia  

Palestrantes Confirmados: 

Yossi Vardi | Uri Levine Fundador do Waze e Feex | Avishai Abrahami Fundador Wix | Shahar Waiser 

Fundador do Get Taxi | Jonathan Medved Fundandor OurCrowd | Aaron Harris Partner at Y Combinator | 

Boris Veldhujezen Fundador The Next Web | 

TAU Innovation Daya representa uma oportunidade única para aqueles que estão de olho ema investir em 

start ups de Israel, bem como aqueles que simplesmente desejam aprender mais sobre a "Start Up Nation '. 

Como um investidor vai beneficiar de tailor-made B2Bs. Você vai percorrer várias start ups de hi-tech, 

aprender sobre as novas tecnologias que saem da Universidade de Tel Aviv, bem como rede de empresários 

e pessoas da indústria.  

Agenda: 

May 12, 2014 

19:00 – 21:00  Global Innovation VIP Cocktail Event (Venue: Herods / Hilton) 

Esta será uma oportunidade exclusiva para gerar network com convidados ilustres e 

empreendedores e ouvir representante  dos governos  internacionais falar sobre inovação em seus 

países de origem. 

 

 

May 13, 2014 (Venue: Smolarsh Hall, TAU) 

10:00 – 17:00    Startup Avenue Exhibtion, Ramot TAU Technologies  

Exposição  com mais  de 60+ start up em diferentes cabines, bem como uma vitrine das novas 

mais interessantes tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Universidade de Tel Aviv 

(powered by Ramot, Technology Transfer Office) 

 

TLV Startup Challenge  

Start Ups irão fazer pitchs para uma banca julgadora, competindo em busca de reconhecimento e 

prêmios. 

 

17:00 – 21:00     “Building the Billion Dollar Company” Speakers’ Event 

                          Reunindo famosos palestras locais e do mundo todo 

   

 

http://www.tau-innovation.com/index
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May 14
 
- 15, 2014  

Innovation & Business Week experience: 

 

Seminários com  Profissionais,visitas a Startup’s,  Reuniões B2B com investidores, workshops 

sobre o empreendorismo Israelense. 

 

Por que  Israel? 

Israel é muitas vezes nomeada como a “ Startup-Nation’’ Isto é devido ao fato de que um país de apenas 7,8 

milhões de pessoas (aproximadamente o tamanho de New Jersey), produziu mais empresas start-up do que o Japão, 

China e Inglaterra. No ano de 2012, o montante total investido em tecnologia ficou em $ 1.9b, 75% do que a partir 

de Venture Capital - o maior índice per capita do mundo. 

Em 2013, A economia Israelense conseguiu um sucesso estrondoso: Waze foi adquirida pelo Google por US $ 1.1b. 

Trusteer uma empresa de segurança de dados, se fundiu com a IBM, em um negócio estimado em US $ 800 

milhões; Mais recentemente, Onavo foi comprado pelo Facebook, no que pensava ser a decisão da empresa de 

lançar um centro multi-nacionais de I & D em Israel, juntando-se nomes como Microsoft, Intel, Apple e Samsung 

(só para citar alguns). 

Tel Aviv a capital de Israel  é a segunda cidade mais populosa de Israel, servindo de centro financeiro, cultural e 

insustrial do país. Desta forma os principais centro econômico, financeiros e tecnológicos estão localizados na 

cidade. Tel Aviv foi classificado em segundo ludar no Genome Report Startp de 2012 como a segunda cidade com 

maior número de Startup’s do mundo. 

 Tel Aviv University (TAU), Fundada em 1956 é a maior e mais completa instituição de ensino superior e de 

pesquisa em Israel. Ela oferece 125 escolas e departamentos em todo os segmentos das ciências, humanidades e 

artes, e 128 centros de pesquisa. No ranking de Xangai em 2013, TAU foi nomeado uma das 150 melhores 

universidades do mundo. 

 O que é  StarTAU? 

StarTau, criada em 2009 na Universidade de Tel Aviv, a fim de atender a aspirantes a empreendedores de Israel, é a 

maior e mais ativo centro de empreendedorismo em Israel. Considerada uma das melhores incubadoras de empresas 

de 25 academias do mundo, de acordo com o último relatório do índice UBI, é uma organização sem fins lucrativos 

auxiliando empresas e empresários a partir de uma variedade de campos, incluindo: empreendimentos de internet, 

desenvolvimento de bio-tecnologia, aplicações móveis, os baixos tecnologia ventures, licenciamento de patentes, 

dispositivos médicos e muito mais. 
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A missão da StarTau é proporcionar aos empresários a orientação 

prática e profissional necessária  para iniciar um negócio bem sucedido. Oferecendo aos clientes Mentoria 

programas, cursos e workshops, e os principais recursos de rede e de negócios.  

 Nós ligamos  empresários do setor privado, anjos, VCs e empresas para o setor acadêmico e público. A equipe 

de StarTau se concentra em ajudar em todas as partes de empreendimentos dos clientes: desenvolvimento de 

negócios, marketing, assessoria jurídica, e muito mais 

 

Innovation & Business Week Seminar        **SAMPLE ITINERARY**     

May 12th – May 13th TAU Innovation Day Conference 

Estes dois dias irá se concentrar na própria conferência. Você desfrutará de nosso Cocktail Party Global 

Innovation VIP e todos os outros eventos que nossa conferência tem para oferecer.  

Como convidados Investidores VIP você terá acesso ao nosso salão B2B conferência onde trabalhará em rede 

com centenas de empresários e funcionários do setor.  

May 14th Discovering the Ecosystem, B2B and VC Meetings for Investors (Tel Aviv)  

  

B2Bs Breakfast B2Bs - Desfrute de um café-da-manha tradicional israelita, 

enquanto se encontra com potenciais parceiros. 

Negociacões  B2Bs  o dia todo 

  

Opcional:  Visitas a Accelerators, Incubadoras, Pólos e Multinacionais: visita 

aos principais apoiadores do ecossistema empreendedorismo 

israelense e fomento de conexões de longa duração com a 

indústria.  

May 15th Seminars, Panels and Workshops (Tel Aviv University)   

 

 Apresentação da  StarTau – Tel Aviv University Entrepreneurship Center  

 

 Workshop modelo de negócios Startau 

 
 O Ecossistema Israelense: Background, Política, Números e  tendências  

 

  

  Modelos de incetivo Governamentais, Vistia Incubatoras voltado para o segmento 

cientifico e Visita a um centro de Ciencias Israelense. 

 

  Palestra com casos de sucesso e falha de Startup’s Israelense. 

 

 

 

  
  VisitasAcceleratoras, Incubatoras, Centros de empreendedorismo 
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 VC, Angel, Angel Group, Crowd funding  

 

 

May 16th Jerusalem   

 

Cidade Velha e  todo Site Tour Religioso 

 

 

*  Este itinerario pode é apenas uma amostra e pode sofre mudanças  

 

Investimento: 8000 USD  

 

Inclusos: 

  

- Passagens aéreas( ida e volta) 

- Acomodação em Hotel 5 Estrelas 

 

- Pacote Completo TAU Innovation Day Conference + Business Week Seminar: 

o Global Innovation VIP Cocktail Party 

o Start Up Avenue Exhibition & RAMOT Technologies  

o TLV Start Up Challenge  

o Building the Billion Dollar Company Speakers' Event 

o Reuniões B2B 

o Tour completa, Palestra nas principais universidades do país 

o Facilities 

o  Site Tour na Cidade Velha e  itinerário religioso  

 

Não incluso:  

Refeições *exceto café-da-manhã, Seguro-viagem, outras visitas turísticas. 

 

 

 

Para maiores informações viste  http://www.tau-innovation.com/ 

 

Best,  

 

 

Marcel Cohn 

 

Marketing Manager Brazilian Department  

StarTAU, Tel Aviv University Entrepreneurship Center  

marcel.cohn@startau.co.il | +55 21 994136797 

mailto:marcel.cohn@startau.co.il

