
Eventos online, híbridos e presenciais

em uma única plataforma



e +17 mil produtores de eventos usaram a 4.events 

para ganhar agilidade e inovar em seus eventos.



Funcionalidades para cada etapa 

de seu evento em um só lugar

Um único software, self-service, tudo em uma única plataforma, 
criado para automatizar grande parte das tarefas do seu dia a dia.

Construtor de Sites

Painel do 

Participante

Inscrições e 

Pagamento Online


CertificadosEventos Científicos

CRM de 

Participantes

Ferramentas de 
Marketing


Eventos Online  
e Híbridos

Estúdio de 
transmissão

Vídeos e Cursos 
on-demand




Atalhos Rápidos  
Para o participante retirar 
certificados, boletos e mais

Crie sites lindos 
Com diferentes temas

Compartilhamento  
rápido para redes sociais

Facebook, Twitter, Linkedin, 
WhatsApp

Crie sites ilimitados 
Um por evento ou um para 
todos os eventos

Módulos prontos  
Galeria de fotos, palestrantes, 
programação, patrocinadores e mais.

Use seu próprio domínio 
seu-evento.com.br e reforce  
sua marca

Construa em poucos minutos um site 
profissional para seu evento. Arraste para 
ordenar. Insira imagens, textos, páginas, 
notícias  e muito mais.

Construtor  
de Sites



Um site é fundamental para o marketing 
do seu evento e ter um domínio 
personalizado te dá mais credibilidade e 
profissionalismo, conquistando uma 
maior confiança dos participantes.

Tenha um domínio exclusivo para 
o seu evento

Esconda todas as marcas da 4.events e 
substitua para a sua. A forma perfeita de 
revender o sistema completo a seus 
clientes. Todos os seus eventos e clientes 
em um único sistema central.

Sistema whitelabel, esconda a 
4.events



Uma Nova Experiência 
Em Eventos Online

Eventos Online

e Híbridos

Oferecemos todo suporte para  
você fazer sua transmissão com 
exclusividade pela nossa 
plataforma

Perguntas 
Ofereça a possibilidades dos 
participantes interagirem.

Salas para 
Patrocinadores 
Com diferentes temas

Enquetes

Crie enquetes com múltipla escolhas 
e acompanhe o resultado da votação 
em tempo real.

Chat ao vivo 
Ofereça um chat interno ao lado 
da transmissão para seus 
participantes conversarem.

Feira Virtual 2D e 3D  
Crie salas e estandes virtuais.

Gravação Automática 
No final do seu evento tenha tudo 
gravado

Controles 
Abra, feche, bloqueie o chat, 
perguntas e enquetes quando desejar.

Transmissão Segura 
Apenas os inscritos poderão assistir



Ofereça uma nova experiência para 
seus participantes, patrocinadores e 
palestrantes com um evento online 
sensacional.

Tenha uma sala exclusiva para 
cada patrocinador

Crie infinitas salas de transmissão 
simultâneas e estandes. Salas para 
patrocinadores, conteúdos vips, etc, 
sua imaginação é o limite!

Crie uma feira virtual para seus 
participantes em 2D ou 3D



O patrocinador de seu evento terá inúmeros benefícios, a fim de 
justificar o investimento em seu evento. Confira abaixo quais.


Benefícios aos seus

Patrocinadores

#1 Estande exclusivo dentro da Feira Virtual com a 
possibilidade de interagir com os participantes


#2
Acesso ao painel do patrocinador, a fim de atualizar 
os dados de seu estande, além de acompanhar 
métricas em tempo real e realizar download da lista 
de participantes que visitaram o estande

#3 Divulgação através de banners publicitários no Hall 
de Entrada do evento

#4 Realizar apresentações ao vivo com o 
Estúdio de Transmissão 4web.live

#5
Inserir vídeos institucionais, materiais de 
apoio, whatsapp, redes sociais, agendamento 
de reuniões, comunicação em tempo real (via 
chat) com os participantes

#6 Realizar sorteios em tempo real com os 
participantes presentes em seu estande



Quando o participante acessar seu painel exclusivo (com seu email e senha) ele será 
direcionado automaticamente ao Hall de Entrada de seu evento. Você poderá atualizar 5 
banners neste Hall com qualquer imagem: de divulgação dos patrocinadores, 
informativos, etc. Desative o Hall se desejar.

Hall de Entrada
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 Espaços para redes sociais: Facebook, Website, 
Instagram e Linkedin

 Espaço para divulgação de vídeo institucional, 
apresentação ao vivo ou imagem fixa

 Comunicação por chat, perguntas e enquetes com os 
participantes

 Possibilidade de realizar sorteios ao vivo
 Possibilidade de utilizar o Estúdio de Transmissão 

4web.live
 Integração com Calendly e Hubspot Meeting para 

agendamento automático de reuniões
 Possibilidade de utilizar o sistema de reuniões da 

4web.live
 Possibilidade de baixar a lista de visitantes e métricas de 

acesso ao estande.

Todos possuem:

Seu patrocinador terá um estande exclusivo, 
com seus banners personalizados. Crie 
diferentes cotas de patrocínio e ofereça 
diferentes benefícios aos patrocinadores.

Estande na Feira Virtual 3D



Monte como desejar sua arena de exposição com todos os 
patrocinadores de seu evento. Use diferentes temas ou crie o seu próprio.

Arena de Exposição



O Estande

1
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#1
Banners de publicidade. Podem ser 
alterados a qualquer momento pelo 
patrocinador (se você permitir)

#3
Vídeo institucional, transmissão ao vivo 
ou uma simples imagem. Podem ser 
alterados a qualquer momento.

#2
Redes sociais e site do patrocinador. 
Podem ser alterados a qualquer 
momento.

#4
Chat, sistema de perguntas, enquetes, 
sorteios, download de materiais de 
apoio, mais informações, WhatsApp, etc, 
sobre o patrocinador.



Tenha um estúdio de trasmissão 
completo pronto para o seu evento

4web.live: 

Estúdio de Transmissão 

Convite Palestrantes 
Até 9 pessoas por salas para 

participar da transmissão

Transmissões 
Simultâneas 
Faça mais de uma 
transmissão ao vivo ao 
mesmo tempo

Use a 4.events e nada mais 
Estúdio completo para a transmissão 

ponta a ponta

Gravação Automática 
As transmissão são gravadas e 

ficam disponíveis automaticamente

Segurança e 
Privacidade 
Apenas os inscritos no seu 
evento poderão assistir

Customize a tela de 
transmissão 
Com um fundo e sua logomarca

Exiba vídeos gravados e slides 
Palestras gravadas? Exiba como se fosse 

ao vivo



A 4.events é a única solução do Brasil a oferecer um 
estúdio próprio de transmissão ao vivo.

Estúdio de Transmissão 4web.live



Economia e praticidade na emissão de certificados

Múltiplos Certificados

Diferentes certificados para 
diferentes atividades, palestras, 

mini-cursos e trabalhos científicos.

Aprovação 
Habilite para baixar o certificado 
apenas se o participante tiver % 

de presença nas atividades.

Envio por e-mail 
Envie os certificados por 
e-mail com 1 clique.

Simples e prático
Crie o certificado de maneira simples 

e prática (editor do Word)

Layouts prontos 
Muitas opções para você 
profissionalizar seu certificado.

Pesquisa de Satisfação 
Obrigue (ou não) o preenchimento de 
uma pesquisa de satisfação antes de 

baixar o certificado.r.

Crie o molde dos certificados. A 4.events irá enviar automaticamente para 
todos os participantes e ficará disponível na nuvem para sempre.



Certificados



Painel do 

participante

Ofereça uma nova experiência 
para seus participantes, 
patrocinadores e palestrantes 
com um evento online 
sensacional

Acesso à Feira Virtual, 
Curso Online e mais

Suporte ao cliente
Submissão de 
trabalhos científicos


Cada participante de 
seu evento terá um 
painel exclusivo

Gestão dos próprios 
dados (LGPD)

Escolha das atividades 
do evento

Download de certificados 
e comprovantes



Assim como, os participantes de seu evento terão acesso a um painel exclusivo para 
acompanhar todo o seu evento: Hall de Entrada, estandes e apresentações ao vivo.

Painel do Participante



O patrocinador de seu evento terá um painel exclusivo, se você permitir, a fim de controlar 
tudo que ocorre em seu estande em tempo real.

Painel do Patrocinador



Perguntas e Enquetes

Crie e-mails 
Customize o conteúdo de 

todos os emails automáticos 
enviados aos participantes


Pague fornecedores

Use seu saldo para realizar TEDs 

ilimitados.

Integração com Paypal

Cadastro de diversas contas 
bancárias para saque

Saque do saldo das 
inscrições em 5 dias corridos

Formas de pagamento 
Pagamento por PIX, boleto e 

cartão parcelado

Comprovante de inscrição 
Personalize o comprovante de 

inscrição que cada participante 
receberá por email em PDF

Crie cupons de descontos

Por porcentagem ou valor fixo, para 

todos ou apenas para CPFs 
específicos.

Pagamento 
Taxa cobrada por pagamento 
online processado  

Formulários 
Campos do formulário de inscrição 

customizáveis

Parcelamento 
Parcelamento em até 12x no 

cartão

Importação via Excel

Importe participantes a partir de uma 

planilha. 

Inscrições dentro do seu 
site

Ingressos 
Cadastre diferentes tipos de 

ingressosejar.

Inscrições e Pagamento online

Automatize as suas inscrições e pagamentos online. 

Trabalho zero para você.



4play: Vídeos e Cursos On Demand

Crie e organize seu próprio curso em vários formatos

Crie uma verdadeira “Netflix” privada para os participantes de seu evento e 
agregue ainda mais valor ao seu evento ou curso.



Crie seus módulos

Defina diferentes categorias para 

seus vídeos e agrupe-os como 

desejar.

Multiformatos

Crie suas aulas em vídeo, PDF, 

texto ou arquivos diversos.

Permissões

Defina quais participantes e quais 

tipos de ingresso poderão assistir 

aos vídeos.

Sistema de Avaliação

Provas online com correção 

automática

Certificado

Retirada de certificado vinculado a 

nota final

Upload de Vídeos

Faça upload de vídeos de até 

400MB e sem limite de vídeos.


Grave suas Transmissões

Após a transmissão ao vivo, armazene 

o vídeo para que seus participantes 

possam assistir posteriormente.

Hall Virtual

Seus vídeos serão divulgados 

automaticamente no Hall Virtual 

da Transmissão Online.


Categorias

Defina diferentes categorias para 

seus vídeos e agrupe-os como 

desejar.	



Ferramentas de Marketing

Integrações com as 
melhores ferramentas

Rastreio de conversões 
Use nossa ferramenta para verificar 
os visitantes de seu site, cadastros e 
compras de ingressos.  

Campanhas por e-mail 
Use nosso sistema para criar 
campanhas aos participantes e listas 

de contatos externos.

Afiliados e indicações 
Painel de controles para 
acompanharem as indicações.



Configure os eixos, convide os avaliadores, abra para novas 
submissões e deixe o sistema fazer tudo automático.

 Eventos Científicos

Convide Avaliadores 
Eles poderão aprovar, reprovar ou 

aprovar com resshalva os 
trabalhos.


Eixos temáticos  
Cadastre os diferentes eixos 

temáticos e defina seus 
coordenadores.

Submissão de trabalho 
Os participantes poderão enviar 

seus próprios trabalhos

Painel exclusivo aos 
avaliadores e 
coordenadores

Alocação automática 
para avaliações

E-poster

Geração da ficha 
catalográfica

Geração de anais via 
WEB e PDF

Registro ISBN

Apresentação online 
dos trabalhos 
aprovados



CRM de Participantes
Controle e gerencie os participantes do seu 
evento

Envie notificações 
Envie emails, comprovantes, 

mensagens de whatsapp em massa


Painel de Controle 
Gerencie todos os 

participantes de seu evento.

Timeline 
Controle o histórico de cada 

participante através da Linha do 

Tempo



Suporte constante
Não se sente seguro(a) em utilizar o sistema sozinho? Nós temos a 
solução ideal para você. Conte com nosso atendimento personalizado

Técnico no evento 
Um técnico de sua equipe irá 
acompanhar todo o seu evento e 
garantir que nada ocorra de errado.


Gerente de Contas 
Auxilio constante por WhatsApp para

tudo que você precisar em relação

às configurações do evento.

Host de transmissão 
Nossa equipe irá controlar o estúdio de 
transmissão 4web.live para você, cuidar 
de seus palestrantes e garantir que a 
transmissão ocorra perfeitamente!



Painel do participante do evento XV Forum IBEF OIL GAS ENERGY, um dos maiores 
eventos sobre petróleo do mundo, com a presença do Presidente e Membro do Conselho 
da Petrobrás.

Cobertura de Eventos #1



Hall de Entrada do evento Varejo Mais, organizado pelo Sebrae Piauí.

Cobertura de Eventos #2



Arena de Exposição do evento Congresso da Saúde, com mais de 1000 participantes.

Cobertura de Eventos #3



Painel do participante do evento Rioclarence WebRio 2021.

Cobertura de Eventos #4



Arena de Expositores do evento SIMEA 2021, com expositores como GM, Renault, Bosch, 
FCA, Toyota e Honda.

Cobertura de Eventos #5



Estande da Renault.

Cobertura de Eventos #6



Estande da Bosch.

Cobertura de Eventos #7



e +17 mil produtores de eventos usaram a 4.events 

para ganhar agilidade e inovar em seus eventos.



Quer receber uma proposta?
Solicite uma para comercial@4.events ou 

acesse www.4.events


