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AMAZON WEB
SERVICES

AWS é a plataforma de nuvem (cloud) mais 

abrangente e amplamente adotada do 

mundo, oferecendo mais de 165 serviços 

completos de data centers globalmente.

AWS proporciona a startups um programa

especialmente focado em apoiar inovação e 

empreendedores, AWS Activate. Um 

programa onde vais obter acesso às

infraestruturas, fáceis de usar e de baixo

custo, necessárias para expandires o teu

negócio.



A Fábrica de Startups tem uma parceria com a AWS 

para garantir que cada participante do 

programa tem acesso ao AWS Activate

Portfolio e que beneficia de várias ofertas especiais, 

apenas disponíveis para os participantes.

AO USARES O AWS ACTIVATE PORTFOLIO GANHAS 
ACESSO A:

+4.000€
+4.000€
+70€

créditos promocionais 
válidos para todos os 
serviços AWS

créditos promocionais 
válidos para AWS premium
business support

créditos para formação online 
guiada sobre o uso da AWS

1.  Completa este rápido formulário online

ATIVAÇÃO:

2.  Insere o ID da Fábrica de Startups:   1BWlo

3. Para aproveitares as diferentes ofertas

que a AWS dispõe só precisas de clicar

neste link
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https://aws.amazon.com/pt/activate/portfolioplus-signup/
https://aws.amazon.com/pt/activate/members/
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EDIT.

EDIT. é uma escola dedicada a ensinar as 

áreas de Design Digital e Interativo, 

Dsenvolvimento Tecnológio e Mobile, 

Criatividade e Marketing Digital.

Como parte do programa, cada participante

interessado em expandir o seu conhecimento

do mundo Digital, pode beneficiar de um 

desconto na sua formação, ter acesso a 

oportunidades de networking como parte da 

formação, e ainda ganhar exposição a uma

grande variedade das melhores marcas

conhecidas.
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BENEFÍCIOS DA PARCERIA INCLUI:

15% desconto em todos os cursos e 
workshops à escolha

EXPERTS acesso a uma grande 
variedade de profissionais do 
mundo digital1.  Escolhe o curso que mais faz sentido para ti

em www.edit.com.pt

ACTIVATION:

2. Contacta a EDIT. indicando que és uma

startup que faz parte do programa da Fábrica 

de Startups, mencionando o nome do programa

https://edit.com.pt/
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LIVE ELETRIC
TOURS

LIVE ELETRIC TOURS é considerada a melhor

Startup Europeia no setor do Turismo. Procuram

oferecer uma solução de mobilidade amiga do 

ambiente para te oferecer visitas locais, que 

podes partilhar em direto através de uma

câmara instalada em cada carro.

Como parte do programa, obténs acesso a 

uma grande variedade de pacotes de tours e 

a oportunidade de explorar Portugal a um 

preço especial.

100% CARROS ELÉTRICOS

EQUIPA DEDICADA E COM EXPERIÊNCIA

SERVIÇOS ÚNICOS E INOVATIVOS

ACOMPANHAMENTO NO PLANEAMENTO



BENEFÍCIOS DA PARCERIA INCLUI:

15% desconto em todas as tours
(excluindo o pacote Tour Livre)

CIDADES acesso a várias cidades por 
onde escolher1.  Vai a www.liveelectrictours.pt

ACTIVAÇÃO:

2.  Escolhe o pacote que mais faz sentido para ti

3.  Completa os passos indicados

4.  Insere na caixa “Código 

Promocional”
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FABSTART

http://www.liveelectrictours.pt/
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HUBSPOT

HUBSPOT é um developer e promotor de produtos

de software para vendas e marketing inbound. Tem

por objetivo proporcionar ferramentas para 

marketing nas redes sociais, gestão de conteúdo, 

análise de website e SEO. 

A Fábrica de Startups tem uma parceria com a 

Hubspot para garantir que tens acesso especial a 

todas as ferramentas e apoio necessário, a um preço

com desconto especial. Legível para startups numa

fase de investimento com oferta especial no 

software da Hubspot, oportunidade de consultoria, 

marketing de inbound e conteúdo educacional sobre

vendas.

HUBSPOT FOR STARTUPS

Um programa oferecido pela
HUBSPOT para ajudar startups a 
crescer com marketing, software
de vendas e educação.
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BENEFÍCIOS DA PARCERIA INCLUI:

90% desconto no software de vendas e 
marketing da HUBSPOT

GRATUITO recursos educacionais e 
formação adaptada

GRATUITO plataforma integrada para 
startups

1 ON 1 consultoria estratégia dentro do 
horário de trabalho disponível. 
Apoio ao cliente 24h horas por dia

1.  Clica no link

ACTIVAÇÃO:

2.  Completa o questionário online

3.  Entrarão em contacto contigo o mais

breve possível para que comeces a usufruir

de todos os benefícios

https://www.hubspot.com/startups/partners/feedback?hsfs_partner_name=FabStart
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JASMIN

JASMIN é um software de gestão contabilística

adequado para PMEs e empreendedores com 

processos automáticos, de forma a facilitar a gestão

da informação de faturação.

Como startup, terás acesso ao pacote mais completo

na plataforma e irás beneficiar de uma grande

variedade de formação a um preço com desconto.



BENEFÍCIOS DA PARCERIA NCLUI:

10% desconto na Primavera Academy
Classroom ou formação online

GRATUITO 1 ano de subscrição 
gratuita no pacote 
Jasmin Premium 

1.  Para ganhares acesso a estas ofertas, apenas

precisas de enviar um email para

marketing@jasminsoftware.com, indicando que 

és uma startup da parte da Fábrica de Startups

e indicares o nome do programa em que 

participaste.

ACTIVAÇÃO:
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mailto:marketing@jasminsoftware.com
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SENDGRID

SENDGRID é uma plataforma de comunicação e 

armazenamento que soluciona o desafio de entrega

de emails, enviando emails de forma automatizada. 

SendGrid elimina a complexidade de enviar emails, 

poupando tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que 

proporciona uma entrega segura na caixa de correio.

Como um membro importante do SendGrid’s

Accelerate Program, irás receber recursos especifícos

para a comunidade, oportunidades de networking e 

serviços, e 12 meses de crédito de acesso a análise de 

entregas de email e interatividade na plataforma

SendGrid.

SENDGRID ACCELERATE PROGRAM

Especificamente desenvolvido para 
grandes startups, a Equipa de Desenvolvimento
da Comunidade SendGrid ajuda fundadores 
e empresas a crescer de forma mais rápida
e eficaz, proporcionando um apoio 
compreensivo e os recursos necessários.



BENEFÍCIOS DA PARCERIA NCLUI:

300K plano pro permitindo enviar até 
300.000 emails por mês

52K perfis em campanhas de marketing

1.  Clica no link

ACTIVAÇÃO:

2.  Completa a informação na página

3. Irás receber um email para completares

um formulário online

4. Completa o formulário indicando que és

uma startup que vem da parte da Fábrica de 

Startups
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GRATUITO 6 meses de acesso a
loader.io pacote de 
iniciante

5. Um membro da equipa irá entrar

em contacto contigo para te dar acesso

https://sendgrid.com/accelerate/#apply
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SPOTAHOME

SPOTAHOME é uma plataforma de aluguer de 

alojamento online para reservas de médio e longo

prazo (estadias com mínimo de 30 dias). Qualquer

listagem no website da Spotahome é verificada

pessoalmente por um dos membros da equipa.

Como convidado/a da Spotahome, irás receber

ajuda a encontrar o alojamento adequado a um

preço com desconto, permitindo-te ficar em alguns

dos mais belos sítios da Europa a um valor mais

baixo.
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BENEFÍCIOS DA PARCERIA NCLUI:

30% desconto nas reservas

EXCLUSIVA newsletter

DESCONTOS Inclusão na página de 
descontos da cidade

1.  Encontra e escolhe uma casa que gostes

em www.spotahome.com

ACTIVAÇÃO:

2.  Completa os passos

3.  Usa o código promocional

TEXPLORERS19

*Quaisquer questões que possam surgir, podes enviar um email 
para a Spotahome em tourismexplorers@spotahome.com

https://www.spotahome.com/
mailto:tourismexplorers@spotahome.com
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MEDIA POOL

MEDIAPOOL promove o uso de uma técnica de 

persuasão positiva, baseado nas melhores prática

de Silicon Valley, como forma de definir a 

comunicação, e assim ajudar a criar resultados muito

mais significativos para os seus clientes, 

ultrapassando objeções e criando conexões mais

duradoura com menos esforço.

Como startup irás ganhar acesso a serviços com 

descontos, oportunidades de networking e acesso

aos melhores workshops no tópico de persuasão e 

vendas.



BENEFÍCIOS DA PARCERIA NCLUI:

40% desconto no desenvolvimento de 
apresentações persuasivas

40% na criação de decks de persuasão
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45% em workshops presenciais ou online 
organizados pela Media Pool

1. Para ganhares acesso a estas ofertas, apenas

precisas de enviar um email para

katiamenezes@mediapool.com.br, indicando que 

és uma startup da parte da Fábrica de Startups e 

indicares o nome do programa em que 

participaste.

ACTIVAÇÃO:

mailto:katiamenezes@mediapool.com.br
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ACADEMIA 
COMÉRCIO
DIGITAL

ACADEMIA COMÉRCIO DIGITAL é uma plataforma 

online que disponibiliza conteúdos formativos e 

ferramentas de capacitação para a economia 

digital. O objetivo é apoiar empresários do 

comércio e serviços na digitalização do seu negócio, 

de forma a obter novos clientes e expandir para 

novos mercados.

Como startup irás ter acesso a informação

priviligiada sobre marketing digital.



BENEFÍCIOS DA PARCERIA NCLUI:

GRATUITO formação sobre 
marketing digital

GRATUITO formação sobre comércio 
digital

17

GRATUITO formação sobre 
marketplace

1. Clica neste link e assiste às várias aulas online 

de que dispões.

ACTIVAÇÃO:

https://academiacomerciodigital.pt/


fabricadestartups.co | talk@fabstart.pt

@fabrica_de_startups

/FabricaDeStartups

/FabricaDeStartups

@FabricaStartups

SEGUE-NOS 
NAS REDES 
SOCIAIS


