
Aos nossos futuros patrocinadores e parceiros,

Era uma vez, num mundo em que as ideias eram partilhadas e difundidas através do poder da tecnologia 
e das ligações humanas, um grupo de pessoas procurou criar uma plataforma para a partilha de ideias 
que mudasse o mundo. Chamaram-na TED.
 
À medida que foi crescendo e que mais pessoas queriam fazer parte dela e partilhá-la com a sua comu-
nidade, a TED decidiu dar origem ao TEDx, um evento organizado de forma independente, que traz uma 
experiência semelhante à do TED às comunidades locais de todo o mundo. Foram concebidos para dar 
um palco àqueles que têm ideias e perspectivas que podem mudar o mundo. Os eventos TEDx são uma 
forma de as pessoas se encontrarem e aprenderem umas com as outras, de se inspirarem e sentirem-se 
motivadas a tomar medidas nas suas próprias vidas e comunidades.

Os organizadores dos eventos TEDxLuanda são indivíduos apaixonados que se dedicam a criar um am-
biente onde as ideias podem ser partilhadas, absorvidas e difundidas. Trabalham incansavelmente para 
encontrar oradores que tenham algo de valioso a dizer e para criar uma experiência que seja ao mesmo 
tempo envolvente e inspiradora. Contam também com o apoio de patrocinadores e parceiros para ajudar 
a tornar estes eventos uma realidade.
 
Como patrocinador ou parceiro do TEDxLuanda, terá a oportunidade de fazer parte de algo verdadeira-
mente especial. Estará a apoiar a partilha de ideias que podem mudar o mundo e estará a ajudar a criar 
um ambiente onde as pessoas se possam juntar para aprender e ser inspiradas.
 
Ao trabalhar com o TEDxLuanda, poderá alinhar a sua marca com uma plataforma poderosa e respeitada 
para a partilha de ideias. Será capaz de se ligar a um público apaixonado e empenhado, e poderá desem-
penhar um papel na criação de um impacto positivo no mundo.

Portanto, se procura uma oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente especial e de ter um 
impacto positivo no mundo, tornando-se patrocinador, parceiro ou amigo do TEDx Luanda, certamente 
atingirá esse objetivo. Juntos, podemos mudar o mundo, uma ideia de cada vez.
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