Plataforma de serviços
para a gestão integrada
de eventos

Uma plataforma completa
para a gestão dos seus eventos
Divulgue, realize inscrições e engaje pessoas
durante e após os eventos, tudo a partir de uma
única plataforma que otimiza seu tempo e
gera mais resultados para o seu negócio.

Como o SpotFinder aumenta o potencial de sucesso dos seus eventos

Eventos
mais eficientes

Eventos
mais interativos

Eventos
mais rentáveis

Uma única plataforma para
realizar a gestão de todo
seu evento, desde a
divulgação e promoção até
a inscrição e
credenciamento de
participantes.

Envio de perguntas,
avaliações e pesquisas
de interesse, emissão de
cupons promocionais e
venda de produtos e
serviços durante os
eventos.

Acesso a métricas para
avaliar participação e
interesse de pessoas nos
eventos e reengajar
audiência em novos
eventos e ações
promocionais.

Visão geral do mercado de eventos na América Latina

Mercado global mais de

Eventos exclusivos e fechados
Organização: equipe própria
Objetivo: endomarketing, treinamentos e premiações
Exemplos: convenções de vendas, capacitações

U$ 500 bilhões / ano
Audiência
restrita

eventos corporativos / ano

Eventos exclusivos e abertos
Organização: equipe própria e/ou terceirizada
Objetivo: consolidação da marca e vendas
Exemplos: RD Summit, SAP Forum

Multimarcas e abertos
Organização: empresas de eventos
Objetivo: vendas e marketing
Exemplos: E-commerce Brasil

+ 200.000

Audiência
média

+ 4.000 feiras / ano
Audiência
grande

+ 16.000 congressos / ano

+ 100.000 expositores / ano

Fonte: https://www.moblee.com.br/blog/o-ponto-de-vista-de-um-investidor-sobre-o-mercado-de-eventos/ - Pesquisa realizada em 2013

Como é a experiência atualmente na organização e gestão de eventos

Inscrição

Recursos

Gestão

•
•
•
•

Envio de e-mail;
WhatsApp;
Telefone;
Aplicativo de
inscrição.

• Coleta de dados em
diferentes lugares;
• Uso de planilha para
validação.

Credenciamento

Interações

Pesquisas

Pós-evento

• Confirmação de
nome em lista;
• Apresentação de
documento.

• Perguntas em papel;
• Grupo de WhatsApp;
• Aplicativo exclusivo
para interações.

• Formulário em papel;
• Aplicativo exclusivo
para pesquisas.

• Convite para novos
eventos por e-mail
ou telefone;
• Envio de ações
promocionais por
e-mail.

• Conferência de
participantes em
lista de presença;
• Aplicativo de
credenciamento.

• Recolhimento de
perguntas da plateia;
• Uso de microfone
para interações.

• Recolhimento de
formulários de papel;
• Apuração dos dados
para análise.

• Apuração de todos
os dados do evento
nas diferentes
plataformas

SpotFinder cria uma experiência integrada do início ao fim do seu evento

Recursos

Gestão

Inscrição

Credenciamento

Interações

Pesquisas

• Inscrição via
aplicativo ou página
do evento.

• Comprovante de
inscrição por QR
Code no aplicativo.

• Envio de perguntas
ou comentários no
aplicativo.

• Envio de pesquisas e
avaliações pelo
aplicativo.

• Notificações no app
para participar de
novos eventos.

• Acesso simplificado
aos inscritos nos
eventos.

• Validação ágil de
participantes via QR
Code ou nome.

• Mediação em tempo
real de perguntas e
comentários.

• Consulta instantânea
de resultados de
pesquisas.

• Acesso a todas as
métricas e ativação
de usuários em
novas ações.

Pós-evento

Soluções de gestão de eventos
Inscrição e credenciamento de participantes via aplicativo
Envio de notificações e conteúdos

Realização de eventos corporativos dentro de ambiente customizado
Consulta interativa de programação e palestrantes
Avaliação de atividades e pesquisas de satisfação e interesse
Envio e mediação de perguntas a palestrantes
Emissão de cupons promocionais e realização de sorteios
Venda e resgate de produtos e serviços
Engajamento de usuários em novos eventos e ações promocionais
Análise realizada em Novembro de 2019

Investimento acessível e tecnologia mais versátil que as opções de mercado

Opções de mercado

Taxa de serviço sob transação

10%

8%

Ambiente customizado para
empresas

Não

Sim

Módulos de serviços adicionais

Não

Sim

Módulos de serviços que podem ser ativados sob demanda para o seu evento

Bilheteria digital

Agenda

Publicações

Pesquisas

Inscrição, credenciamento,
gestão de lotes de ingresso e
de participantes.

Acesso à programação de
atividades e informações dos
palestrantes.

Notificação de atualizações e
demais informações do
evento.

Realização de pesquisas para
avaliar satisfação e captar
interesse de usuários.

Interações

Cuponeria

E-commerce

Lugares

Envio de perguntas e
comentários dos participantes
durante os eventos.

Emissão de cupons
promocionais para divulgação
de produtos e serviços.

Venda de produtos e serviços
e gestão de retirada de
pedidos.

Dicas de hotéis, restaurantes,
cafés e outros lugares
próximos ao evento.

Uma plataforma completa para realizar toda a gestão dos seus eventos

USUÁRIO

GESTOR

SpotFinder

App Manager

Aquisição de
ingressos

Credenciamento
de participantes

Acesso a agenda
dos eventos

Mediação de
perguntas

Pesquisas,
avaliações e envio de perguntas
Emissão de cupons promocionais,
realização de sorteios e venda de
produtos e serviços

MEDIADOR

Validação de cupons
e vouchers

Painel administrativo
Criação e gestão de eventos, indicadores operacionais,
financeiros e estratégicos

Interação com participantes, acessos
a indicadores de presença, vendas e
respostas de pesquisas

Mais resultados para seu
evento e melhor experiência
para sua audiência!
www.spotfinder.com.br | contato@spotfinder.com.br

Plataforma de serviços
para a gestão integrada
de eventos

