




❖ Chat em tempo real

❖ Enquetes

❖ Perguntas

❖ Sorteios

❖ Integração com Callendy

❖ Integração com Hubspot

❖ Ferramenta 4weblive

❖ Nome, Descrição e Logo

❖ Stand personalizado

❖ Material PDF

❖ Botão personalizado

❖ Imagem ou VT

❖ Lista de participantes

❖ Moderador do stand













Converse em tempo real com todos os participantes que

estão visitando o seu stand. Você pode divulgar seus

produtos assim como fazer um bate papo com todos.

Chame e converse também em privado com todos os

participantes que visitam o seu stand.

**O chat poderá ser ativado e desativado a qualquer momento pelo

moderador do stand, assim como o bloqueio de mensagens ou de pessoas.



Monte enquetes dentro do seu estande a qualquer

momento e abra para votação do público visitante.

Acompanhe os resultados em tempo real e veja o

engajamento dos participantes.

*A enquete poderá ser ativada e desativada a qualquer momento

conforme demanda pelo moderador do stand.



Receba e crie perguntas para votação do público.

Os participantes poderão enviar perguntas e os

demais poderão votar em suas favoritas. Você

também poderá adicionar as perguntas para votação

do público e assim identificar as maiores dúvidas dos

participantes.



Realize sorteio de produtos ou serviços dentro do

seu stand para os participantes ativos.

A plataforma possui um sistema automático para

realização de sorteios, facilitando assim a

comunicação entre premiado e empresa, notificando

o sorteado por whatsapp.

O número de sorteios é ilimitado.

**O envio dos itens sorteados é de responsabilidade do expositor.



Se você já possui um conta no Callendy ou no
Hubspot, a integração com a plataforma é
rápida e simplificada.

Permitindo que os visitantes do seu stand
solicitem e agendem reuniões com a empresa
de forma automática e agilizada.



Caso não tenha conta no Callendy ou no

Hubspot, nós temos disponível o 4weblive,

uma ferramenta que permite a realização de

reuniões direto pela plataforma com até 7

participantes simultaneamente.

Você poderá criar uma reunião e permitir

que seus participantes se inscrevam nela.



**Envie a logo da sua marca em 200x200px em formato PNG

**Envio o arquivo do seu stand em formato png com 250x250px.

❖ Nome 

❖ Descrição

❖ Logo

❖ Stand

Você poderá personalizar o layout do seu stand.

O Beer Summit irá fornecer um modelo de stand

padrão para todoS os expositores. Destaque-se

entre os demais criando um layout de stand 3D

com a identidade da sua marca.



Você poderá criar um material personalizado para o

seu público. Esse material poderá ser baixado pelo

participante.

Utilize para divulgar seu catálogo, apresentação da

empresa, demonstração de produtos ou serviços.

O material deve ser em PDF e ter até 20mb



Tenha um botão personalizado com apontamento para

links externos.

Possibilite que seus visitantes conectem-se com você

através do whatsapp ou envie um e-mail.

Nesse botão você poderá escolher o nome e o link

(material) para direcionamento.



Deixe o stand com a cara da sua marca. 

Crie uma imagem ou divulgue um vídeo do seu 

produto ou serviço.

**Se optar por imagem ela deve estar em jpg e ter 750x420px

**Se  optar por vídeo o mesmo deve estar upado no youtube ou Vmieo do 

canal do expositor e enviado apenas o link.

O número de



Apontamento para Site, Instagram, Facebook, Linkedin

Direcione os visitantes para as suas redes sociais.

Os links serão exibidos através de icons já pré definidos

para cada um dentro do sistema.



Durante todo o evento você poderá ter acesso a lista 

de pessoas que visitaram seu stand. 

Essa lista poderá ser exportada em excel e utilizada 

para ações de mailing da sua empresa.



Todo stand que possuir as funções abaixo ativas, deve ter

um moderador responsável por responder e interagir com o

público do evento.

❖ Chat em tempo real

❖ Enquetes

❖ Perguntas

❖ Sorteios

❖ Agendamento de reuniões através do Callendy ou

Hubspot

❖ Reuniões via 4weblive





❖ 01 stand personalizado no grupo de stands.

❖ 02 Acessos de moderadores

❖ Chat

❖ Enquete

❖ Perguntas

❖ Lista de visitantes

❖ Nome, logo e descrição

❖ Redes sociais

❖ *Integração com Callendy e Hubspot

❖ Botão personalizado

❖ Conteúdo exclusivo - PDF

❖ Sorteios

❖ Imagem ou VT

❖ 4web.live



❖ 01 stand personalizado no grupo de stands.

❖ Nome, logo e descrição

❖ Redes sociais

❖ Botão personalizado

❖ Conteúdo exclusivo - PDF

❖ Imagem ou VT





❖ Posicionamento nas primeiras linhas do

painel do participante;

❖ Até 20 stands por grupo;

❖ Todas as funcionalidades disponíveis

para cada stand.

Modelos de grupo de stand padrão 





❖ A vista

❖ Boleto bancário para Março/2021

❖ Até 12x no cartão de crédito






