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O QUE É A GREEN UP
A Green Up é um programa de aceleração que ocorre em ciclos com duração média
de 12 meses no Manaus Tech Hub e acontece usando recursos tecnológicos para poder ser
executado de forma online ou presencial. Tem por objetivo auxiliar startups a desenvolverem
soluções tecnológicas para o mercado, podendo ter áreas temáticas em cada batch.
O Manaus Tech Hub tem em sua missão principal no programa desenvolver negócios
em conjunto com as startups de forma colaborativa. Para isso, a comunicação e alinhamento
entre o grupo gestor do programa e as startups é muito estreita compartilhando
informações com os envolvidos em cada rodada, com as startups participantes e com as,
corporações patrocinadoras e parceiros estratégicos afim de gerar maior competitividade e
sinergia entre os envolvidos.

PARA QUEM É O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO GREEN UP
STARTUPS
O programa se destina a todas as empresas nascentes de base tecnológica, podendo
serem de software ou hardware com atuação em áreas de interesse que atendam às
verticais definidas na chamada especíifica.

COMO FUNCIONA?
AS VERTICAIS DO PROGRAMA
O Batch Zero não possui verticais definidas ficando aberto a todos os segmentos de
mercado.

Benefícios
1.
2.
3.
4.

Um ano de uso do espaço de coworking.
Equity Free no Batch Zero.
Mentoria especializada para a necessidade identificada de cada startup.
Acesso à rede de colaboradores Sidia.

5.
6.
7.
8.

Conexão com novos negócios do Sidia para criar possibilidades comerciais.
Filiação ABStartups por 1 ano, com mais de 1 Milhão de reais em benefícios.
Curso de Empretec para CEO´s no Sebrae AM.
Possibilidade de testar protótipos no Manaus Tech Hub e no Sidia Amazon
Tower
9. Acompanhamento quinzenal com time de negócios/gestão/jurídico e
comunicação do MTH.
10. Local para realizar eventos gratuitos, agendados previamente.
11. Participação em eventos no MTH.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Para que a startup possa participar do programa, ela precisa estar em estágio de
desenvolvimento, com Minimum Viable Product (MVP) ou Proof of Concept (PoC) e de
preferência já ter tração comprovada no mercado com usuários, receita e/ou investimento,
ser composta por um time diverso, ter desenvolvedores dedicados à tecnologia e ter
disponibilidade para ficar em Manaus durante os 12 meses do programa de aceleração.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
12. Produto
a. Leva em consideração o produto ou ideia que já vem sendo
desenvolvido.
13. Clientes (mercado)
a. Ideias que já possuem clientes tem o diferencial de já ter validações
mínimas.
14. Investimento
a. Demonstra capacidade de atração de capital externo aos founders e
possivelmente capacidade para gerir recursos de terceiros
15. Programas que já passou
a. Ter passado por outros programas pode significar que pode ser
poupado tempo em capacitações , e desenvolvimento de habilidades.
16. Faturamento
a. Sustentabilidade é um diferencial e a capacidade de gerar receita é
bem-vinda.

ETAPAS DA SELEÇÃO
27.05 – Live de lançamento com parceiros
27.05 a 08.06 – Período de inscrições através do site manaustechhub.com
10.06 – Convocação de startups para apresentação de pitch
15.06 – Apresentação de pitchs para banca avaliadora
17.06 – Divulgação do resultado no site do Manaus Tech Hub
19 a 30.06 – Assinaturas de NDA e Contrato
30.06 – Reunião de boas-vindas com startups do batch
Julho – Início do programa

INFORMAÇÕES
Site: http://manaustechhub.com/
Hotsite: http://manaustechhub.com/greenup/
Dúvidas: contato@manaustechhub.com
Acompanhe:
Twitter: https://twitter.com/manaustechhub
Instagram: https://www.instagram.com/manaustechhub/
Facebook: https://web.facebook.com/manaustechhub/

