


Conheça a SB Eventos

+ 30 Anos de Mercado

Líder no setor Financeiro e Mercado de Capitais

Caminhando com a Inovação

+ 2.500 eventos realizados

+ ½  Milhão de participantes impactados



2021
Retomada dos eventos presenciais com
segurança

60%
Empresas já aderiram aos eventos virtuais
este ano

87%
Líderes mundiais em eventos irão realizar
eventos virtuais em 2020

+ 90%
Áreas de marketing incorporaram eventos
virtuais em sua estratégia

CONSOLIDAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO VIRTUAL



NECESSIDADE DE  MANTER

• Ativação da marca para produtos e empresas

• Geração de valor

• Relacionamento com clientes e acionistas

• Prospecção de novos clientes e acionistas

• Educação e Treinamento

• Geração de Leads & Aceleração

de Vendas



PRINCIPAIS VANTAGENS

• Custo efetivo

• Ganho de tempo

• Engajamento e satisfação dos clientes | acionistas

• Maior alcance de público

• Audiência global

• Receita com patrocinadores e venda de ingressos

• Redução da geração de carbono comparado aos 

eventos físicos

• Relatórios estatísticos | Facilidade em medir  o “ROI”

• Promoção de credibilidade



SB Eventos 
Expertise

Organização

A SOLUÇÃO

Parceiros
Expertise
Eventos
Virtuais

Programa de TV + Evento
Experiência Online



Reuniões on-line, webinars, 
salas de conferências têm sido 

comuns nas empresas,
sendo a principal forma

de comunicação.
E são muitas as plataformas 

utilizadas.



Mas chega um momento, 

que não é só uma reunião 

ou um bate-papo…

• Impactar seus clientes? 

• Ter convidados ou palestrantes?

• Customizar com sua marca?  

• Mostrar qualidade para sua audiência? 

• Treinar equipe da força de vendas?

• Realizar eventos 100% on-line?

• Fazer lives mais profissionais?

• Conteúdo + Design!

Veja como funcionam as diferenças:

COMO VOCÊ FAZ QUANDO PRECISA:









Mas chega um momento, 
que não é só uma reunião 

ou um bate-papo…

• Escolher quem ou quantas pessoas aparecem

na tela

• Manter a imagem do apresentador, durante as

apresentações

• Vinheta de abertura e encerramento

• Identidade visual com o tema ou logo

• GC

• Pesquisa Interativa | Quiz | Enquete

• Gameficação

ORGANIZAÇÃO E DINAMISMO



• Baixo investimento

• Segura

• Customizável

• Agilidade (urgência)

• Respeito com a audiência

• Interação com o público

• Controle de acesso

• Relatório audiência

BENEFÍCIOS



Infinitas Possibilidades

Webinars 

Meetings 

Treinamentos 

Cursos

Feiras 

Conferência Virtual 

Híbrido

Palestrantes com sinal HD

Fundo virtual 

Audiência 100% online



PLATAFORMA 2D
Standard

Cenário 2D

Personalizável

Q&A via Chat





PLATAFORMA 2D
Standard

Cenário 3D Virtual

Personalizável

Q&A via Chat



PLATAFORMA 2D 
Full

• Ambiente virtual

Pré-evento, evento e pós evento

• Networking entre os participantes

• Timeline interativa do evento (Rede Social)

• Streaming das palestras

• Q&A

• Estandes Virtuais

• Enquete e Quis

• Gamificação



Engajamento

Rede Social

Comunidade

APP



Gerando Negócios para Patrocinadores

SPONSOR

Estandes virtuais

Vídeo institucional

Chat ou reunião por vídeo

Materiais para download

Customização

Promoção

Anúncios no APP e 

Feed de notícias

Quiz e sorteios

Personalização

Logos na plataforma



INTERAÇÃO | SALAS PARA CHATS



Crie um site próprio para
divulgação do seu evento
e focado em venda
de ingressos

LANDING PAGE



RELATÓRIOS
TEMPO REAL



Fundo de palco personalizável

Painel de LED

Dinâmico

Chroma Key

Cenário Físico

CENÁRIO HÍBRIDO





Plataformas 3D 
Full

Simulação de evento físico

Ambiente virtual 

Feira Virtual

Interação

Auditório 

Q&A

Enquete e Quiz

Área para Networking

















AÇÕES 
ADICIONAIS

Kit do participante

Enquetes, quiz e sorteio

#DOEVENTO

Design e divulgação

Making off

Vídeo Recap

Reunião de Negócios

QR Code



DIVULGAÇÃO 
Parceria com empresa estrangeira:

175 fundos 

105 fundos

127 fundos

44 fundos 

45 fundos Ásia



VALORES DE ENTRADA

R$ 15.000,00 > R$ 50.000,00 > R$ 120.000,00 >

Full FullStandard



O que incluí?



• Planejamento

• Criação de check list incluindo todas as ações, responsáveis e deadlines

• Gerenciamento dos trabalhos junto a todos os fornecedores

• Relatório das atividades junto ao cliente

• Alimentação das plataformas com conteúdo do evento.

• Suporte para inscritos, dúvidas e entre outros: e-mail, Whatsapp e telefone

• Acompanhamento de ensaios com palestrantes, apresentadores, Mestre de 

Cerimônias, equipe de audiovisual e transmissão

PRÉ-EVENTO



• Acompanhamento full time do evento e 

fornecedores

• Suporte e contato direto com 

palestrantes

• Suporte para participantes via: 

e-mail, Whatsapp e telefone

EVENTO



• Envio de agradecimento

• Tabulação das avaliações dos participantes

• Relatório do evento

• Relatório financeiro

PÓS-EVENTO



Extras

• Gerenciamento de inscrições

• Assessoria palestrantes

• RSVP ativo

• Envio de e-mail mkt

• Design

• Produção de vinhetas e vídeos

• Landing Page



SARITA BUCHER

11 9 9666-8083

sarita@sbeventos.com.br

www.sbeventos.com


