
Completa Plataforma Para Eventos 
Híbridos, Virtuais ou Físicos 

11 4384-8724

comercial (celular/whatsapp): (11) 99267-3872

contato@mittetecnologia.com.br



Fornecemos ambientes virtuais 3D humanizados e personalizáveis (utilize um de nossos modelos ou
crie o seu próprio!).

Hall principal com vídeo ou banner do evento e áreas de patrocínio.
Temos assistente virtual para auxiliar na navegação e suporte via whatsapp.
Pórticos configuráveis, conforme as características de cada evento.

Alguns modelos de Hall´s de eventos realizados









Grade da programação do evento
Controle de acesso as atividades
Controle de início e término de cada atividade



Hall da sala com recepcionista virtual para orientação do participante



Outros modelos, podendo também ser totalmente personalizado



Pela Dashboard, os participantes também podem ter a possibilidade de acessar diretamente as 

palestras que estão acontecendo, sem a necessidade de passar pelo hall do evento.



Auditório virtual com estúdio ao vivo ou palestra gravada “on demand” e áreas de patrocínio



Áreas para perguntas, Forum, Anotações, Programação da sala, Multi-idiomas e Tradução simultânea



Outros modelos de auditórios, podendo também ser totalmente personalizado



Interação com rede social fechada para o evento (que também podem ser recompartilhadas nas redes

sociais do evento ou da empresa organizadora).



Você também pode ter seu estande com recepcionista virtual para apresentação de todo estande, redes sociais e 
todos os seus contatos. Além de vídeos, prateleira de produtos (com texto, imagem e vídeo por produto), Forum, 
Chat, Download de materiais e uma sala para reunião ao vivo via Zoom.



Outros modelos de estandes, podendo também ser totalmente personalizado



DASHBOARD com Visão Total sobre o Evento SIG-5



SIG-5importante ressaltar que somos
Homologado Sympla
A maior plataforma de venda de ingressos do Brasil

Realize seu evento 

físico ou virtual ou 

híbrido pela Mitte, 

inclusive pela nossa 

plataforma 3D

Venda seus 
ingressos pela 

Integração via api



SIG-5

Também somos Parceiros Pagseguro! 

Taxa diferenciada

independente do seu

volume de vendas, 

com recebimentos  através 

de nossa plataforma. Pague apenas:

 R$ 2,90 por boleto

 2,7% nos cartões de crédito



 Site do Evento Gerenciável
 App integrado ao site
 Sistema de Inscrição Online (e-commerce)
 Gerenciamento de Trabalhos Científicos
 e-Poster e Anais Eletrônicos
 Gestão da Programação do Evento (com convite 

aos palestrantes e gerenciamento da grade de 
apresentação das atividades vinculado ao site e app)

 Gestão dos Expositores
 Match Making e Agendamento de Reuniões
 Rodada de Negócios
 Sorteio Eletrônico
 Certificado online com Pesquisa de Avaliação
 Credenciamento presencial “no touch”
 e-Credencial pelo celular

SIG-5
Além da Plataforma para 
Eventos Virtuais temos

diversos 
outros produtos para 

controle e realização de 
Convenções, Congressos 

e Feiras.



Segurança
 Robusta segurança dos dados com monitoramento 24x7 e servidor escalonável

 Totalmente adequado à LGPD
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