
Organize qualquer tipo de evento 

em uma única plataforma.



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

para ganhar agilidade e inovar em seus eventos.



Com a Feira Virtual 3D você conseguirá 
oferecer a mesma experiência física no seu 
evento online, sem depender de equipes de TI.

Feira Virtual 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



Estandes G
Diferentes temas, com até 2 espaços de banners

 Um 1575x200px
 Um 377x307px.



Estandes M
Diferentes temas, com 1 espaço de banner

 Um 1267x219



Estandes P
Diferentes temas, com 1 espaço de banners

 Um 879x271



O Estande
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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.



Cada patrocinador poderá utilizar nosso estúdio de transmissão para realizar lives, 
apresentações ao vivo, conteúdo próprio em seu estande como palestras, sorteios ao 
vivo, tirar dúvidas dos produtos e muito mais. A 4.events é a única solução do Brasil a 
oferecer um estúdio próprio de transmissão ao vivo.

Estúdio de Transmissão 4web.live



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



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



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

acesse www.4.events


