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Grupo Hoffmann



Clientes, Parceiros e Cases



Clientes, Parceiros e Cases



Serviços

PROJEÇÃO LED SONORIZAÇÃO
INTERPRETAÇÃO

SIMULTÂNEA

INTERATIVIDADE ILUMINAÇÃO CENOGRAFIA CRIAÇÃO

LED



Evento | Híbrido | Interativo | Ao Vivo

OBJETIVO

Oferecer a mais completa experiência aos clientes e seu público, 

através de eventos híbridos que promovem uma dinâmica inovadora 

e ampla interatividade, misturando o mundo virtual com o mundo 

real. Tudo isso sendo realizado com o que há de melhor em 

infraestrutura e tecnologia para eventos.



Jornada dos Eventos Híbridos
Pool de tecnologias aplicada em toda a jornada do evento

Gestão de 
Salas

Captação

Profissional

Transmissã
o ao Vivo

APP 
Hotsite

Pré-
Evento

Plataforma 
Virtual

Relatórios

Interação, 
Pesquisa e 

Votação

Suporte e 
Help Desk



Experiência

Pré-Evento



Gerenciamento de RSVP

Envio de comunicações;
Formulário de cadastro;
Landing page para inscrição;
Save the date;
Login;
Acompanhamento em tempo real.

Compliance
LGPD – Lei Geral de proteção aos dados 



Gravação Prévia Remota de Palestras e 
Conteúdos

Compliance
LGPD – Lei Geral de proteção aos dados 

• Estrutura profissional para gravação de palestras 
remotas;

• Captação do palestrante e do PPT;

• Fundo personalizado;

• Equipe de suporte;

• Edição do material;

• Exibição no evento ao vivo.



Hotsites e Aplicativos Mobile

Totalmente personalizável

Solução integrada com a plataforma virtual do evento

Suporte em tempo real aos participantes

Gamificação



Assistência remota e personalizada para todos 
os palestrantes remotos, englobando auxílio 
com:

• Teste de câmera e microfone;
• Teste de conexão de internet;
• Iluminação;
• Enquadramento;
• Teste da dinâmica de apresentação. 

Assessoria Personalizada ao Palestrante



Vinhetas, Artes e Roteiro
Criação de comunicação personalizada do evento

• Vinhetas (Abertura, encerramento, 
palestrantes, patrocinadores) 

• BG estático;

• BG com animação;

• Templates personalizados;

• QR code em tela;

• Trilha sonora;

• Criação de roteiro.



Ambiente Virtual



Plataforma

Conteúdo

Networking

Experiência 

Segurança e Dados

Tecnologia Planejamento



Plataforma dedicada para a realização de convenções, lançamentos de produtos, workshops, 
seminários, simpósios, confraternizações, treinamentos e vários outros tipos de evento utilizando uma 
interface leve e personalizável, organizando seu conteúdo (gravado ou ao vivo) e permitindo a conexão e 
interação dos participantes.

• Realização de eventos presenciais, híbridos ou online;
• Retenção e engajamento da audiência;
• Maximizar alcance do evento;
• Gamificação;
• Gerenciamento e rastreabilidade dos participantes;
• Oferecer conteúdos ao vivo ou gravados aos usuários;
• Visualizar de forma simples múltiplas salas simultâneas;
• Networking entre participantes em salas privadas;
• Segurança total de dados;
• Espaço para conteúdos de patrocinadores e apoiadores;
• Exposição virtual com navegação em stands virtuais;

Principais Atrativos e Funcionalidades:

Plataforma Virtual – Experiência Completa



Landing Page

Landing page personalizada para acesso ao evento



Plataforma Virtual
Hall virtual 3D personalizado para acesso ao evento



Salas de Transmissão
Evento Online e/ou Híbrido

Conteúdo
Ao Vivo | Gravado | 
Interativo



• KV do expositor;
• Logos;
• Banners;
• Imagens;
• Vídeos;
• Links;
• Documentos para download;
• Chat;
• Chamada com consultor.

Área de Exposição
Pavilhão com Estandes Personalizados



Galeria de Fotos / Biblioteca do 
EventoExibição e/ou download de documentos
Galeria de fotos dos participantes do evento



Networking Virtual
Salas para discussão abertas para o público interagir
Possibilidade de divisão por assuntos ou áreas de interesse
Exibidas para acesso na plataforma virtual



• Controle de acessos;
• Entrada nas salas;
• Audiência;
• Pesquisas e votações.

Relatórios e Gestão



Transmissão
Seu Evento como um Programa de TV

LIVE



Como funciona a Plataforma de Transmissão?

Captação e 

gerenciamento

profissional de 

imagem

Configuração e 

gestão da plataforma 

em múltiplas salas 

remotas ou híbridas

Transmissão em 

alta definição

Gerenciamento 

completo do 

evento

Estrutura física para 

interação, 

processamento e 

transmissão

Opção de catação 

externa com 

transmissão ao vivo

Help desk online em 

tempo real para     

suporte durante todo o 

evento

Ambiente online para 

milhares de 

participantes 

interativos

Controle da ordem 

de palavra e mídia 

desk online para 

apresentações

Estúdio híbrido com 

equipamentos e 

profissionais de alta 

performance

Segurança: Base de transmissão com link de internet dedicado de

alta velocidade e redundância



Streaming

LIVE



Captação de imagem remota ou
presencial sem gerenciamento

Criação da sala

Assessoria para transmissão

Transmissão para plataforma de
streaming

Streaming



Streaming



Evento 
Remoto

LIVE



Gerenciamento Completo (Áudio,
apresentações, vídeos,
dinâmicas)

Captação Remota ou Presencial
dos palestrantes (em casa)

Assessoria

BG e Templates personalizados

Dinamismo e diversas opções de
tela

Evento Remoto











Evento Híbrido

LIVE



Estúdios Hoffmann

Captação e Transmissão ao Vivo

Estrutura Híbrida

Gerenciamento Completo

Estrutura Audiovisual Completa

Estrutura de Apoio e Comodidades



Dinamismo

Direção de Palco

Equipe de Engenharia

Expertise no Mercado Televisivo

Formato de Programa de TV















Interação entre apresentador, 
moderador, palestrante e 
participantes;

Palestrantes e participantes remotos 
e/ou presenciais;

Plateia virtual com possibilidade de 
interação por áudio e vídeo;

Visão 360°;

Chat / Q&A.

Interatividade



Votação;

Pesquisa e enquetes;

Quiz;

Nuvem de palavras;

Ranking.

Interatividade



Interpretação simultânea;

Libras;

Timer para apresentações;

Teleprompter.

Solução Integrada



Sonorização para banda e DJ;

Backline;

Bancada de LED personalizado para DJ;

Iluminação.

Bandas e DJ



Evento híbrido com público pequeno / VIP nos estúdios

Público Presencial



Evento híbrido em salas de hotéis ou centros de convenções

Público Presencial

Imagens: Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia de 2020 (E-CBEM 2020), realizado em Brasília.



Infraestrutura e 
Segurança
Diferenciais já inclusos nos

Estúdios Hoffmann



Infraestrutura e segurança para seu evento

• Gerador de energia;

• Três links de internet dedicados e em redundância;

• Espaços para equipe de apoio e palestrantes;

• Estacionamento no local;

• Disponibilidade de agendamento de ensaios ou eventos teste.



Higiene e Saúde
Segurança e comodidade nos 

Estúdios Hoffmann



• Uso de máscara em todas as dependências do Estúdio;

• Aferir a temperatura antes de entrar no estúdio

• Display com álcool em gel para higienização inicial;

• Distanciamento de 1,5 m de cada colaborador;

• Higienização antes e após o uso de todos os 
equipamentos;

• Assentos higienizados com álcool 70 % com ao menos 1 
metro de distância entre si;

• Higienização hospitalar em ambientes comuns 
(banheiros, hall e salas VIP);

• Processos de limpezas renovados imediatamente após 
o término de cada evento.

Cuidados com Saúde e Higiene nos Estúdios Hoffmann



Muito Obrigado!
hoffmann.com

HoffmannBr

hoffmann.brasil

company/hoffmann


