
Premiações e Incentivos!



QUEM SOMOS

A Viva! Experiências atua de forma dinâmica a fim de atender as necessidades 

de premiação e incentivo das empresas. 

Em 10 anos de atuação, atendemos mais de 8 mil clientes corporativos, 

oferecendo mais de 2 mil experiências para seus colaboradores e clientes.

Veja o vídeo institucional clicando aqui



POR QUE PREMIAR COM 

A VIVA! EXPERIÊNCIAS?

Ofereça experiências em vez de dinheiro

Dê o privilégio de escolha ao premiado

Crie campanhas de alto impacto e baixo custo

Experiências trazem uma felicidade maior e mais duradoura que 

dinheiro ou bens materiais.  

O premiado escolhe entre milhares de opções de experiências, para 

todos os gostos, bolsos e idades. 

As experiências tem valor percebido muito maior do que o valor 

efetivamente gasto pela empresa contratante.



Seu dinheiro 

vira pontos

Premiado ganha pontos e 

acessa o Catálogo de Prêmios

Premiado troca os pontos 

por experiências incríveis

+Pontuação pode ser dividida em diferentes 

experiências.

+ de 2.000 experiências disponíveis

Como funciona?



Incentivo de 

vendas

Presentes para

datas comemorativas

Reconhecimento

por desempenho / 

Treinamento          

Fidelização de

clientes

Reconhecimento

por tempo de casa

Promoções

compre/ganhe

Quando usar? Diferenciais

PORTFOLIO PERSONALIZAÇÃO ATENDIMENTO OPERAÇÃO

Milhares de 

experiências e 

cartões presente 

com abrangência 

nacional

Projeto todo 

personalizado para 

a sua empresa

Logística simples e 

rápida e baixo custo 

de armazenamento 

para a sua empresa

Reputação Ótima 

no Reclame Aqui 

Central própria e 

executivos de conta 

à disposição da 

empresa e 

premiados



ALGUNS CLIENTES



Aparição em TV, jornais, revistas, portais 

e matérias relacionadas a experiências...

VIVA! NA MÍDIA

(Leia aqui)

(Leia aqui)

(Leia aqui)

(Assista aqui)

https://www.vivaexperiencias.com.br/materias/valor-economico-2015-07-31.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/09/vendedores-de-experiencias-ganham-mercado-no-universo-corporativo.shtml
https://oglobo.globo.com/economia/ja-pensou-em-comemorar-metas-com-passeio-de-balao-ou-jantar-exotico-o-que-empresas-estao-fazendo-24158668
https://www.youtube.com/watch?v=n8tpeXQ_1n0&t=32s


Desde o início o atendimento foi 

excelente, tudo muito rápido, 

prático e fácil. Nossos 

colaboradores já utilizaram e o 

retorno foi excelente. 

Eles estão super motivados!

Ótimos parceiros na compra!

Todos os participantes elogiaram 

muito e gostaram bastante deste 

tipo de premiação que os permite 

escolher a experiência que 

preferem.Felipe Abreu

Drogaria São Paulo

Claudio Viana

Colaborador Ford 

Saltou de Paraquedas no Outlaw

Gizele Silva

Colaboradora Amil

Viveu uma massagem na Clínica Raízes

Marta de Souza

Colaboradora HSR Specialist Researchers

Viveu sua experiência no Cinemark

Logo

Cecília Costa

Natura

DEPOIMENTOS
Empresas

Premiados





EXPERIÊNCIAS NACIONAIS
ALGUMAS ATIVIDADES QUE PODEM SER REALIZADAS DE QUALQUER LUGAR DO BRASIL



Muito mais shows em todo o Brasil!



CATÁLOGO DE PRÊMIOS

Plataforma com acesso ao maior portfólio de 

experiências do Brasil! 

+ de 2.000 opções de resgate!



VIVA! CINEMA
Escolha o Cinema que quiser! 

O premiado escolhe a rede 

para assistir seu filme?

Validade do voucher

Vouchers personalizados, 

físicos ou virtuais?

A empresa cliente terá um 

bom prazo de pagamento?

A empresa receberá um 

relatório dos resgates? 

 cinema.vivaexperiencias.com.br

Sim Não

12 meses 3 meses

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Abrangência Nacional Regional

Quantidade de salas +700 30



FORMAS DE ENTREGA

CaixasEnvelope Voucher Virtual

Entrega física do envelope com vantagem 

de custo reduzido.

Entrega física em caixas sofisticadas, tornando 

a premiação “tangível” e personalizada.

Entrega virtual é imediata para qualquer ponto 

do país, e não tem custo de impressão.



CASES CORPORATIVOS
INCENTIVOS DE VENDAS

Cliente: Dasa

Projeto: Incentivo de vendas para operadores de todos os laboratórios 

do grupo espalhados pelo Brasil.

Solução: Catálogo de Prêmios customizado com distribuição dos 

pontos aos premiados via Administrador de Pontos Viva!.

Cliente: Novo Nordisk

Projeto: 5xVocê é o programa de Incentivos para Força de Vendas da 

Novo Nordisk; o programa está ativo desde 2017.

Solução: Catálogo de Prêmios personalizado com distribuição dos 

pontos através de email.

dasa.vivaexperiencias.com.br 5x.vivaexperiencias.com.br



CASES CORPORATIVOS
RECONHECIMENTO POR DESEMPENHO

Cliente: Microsoft

Projeto: Programa de Destaque da Microsoft. Os colaboradores que 

se destacarem no período ganharão experiências incríveis.

Solução: Catálogo de Prêmios customizado com distribuição dos 

prêmios através de um kit físico personalizado.

Cliente: Novartis

Projeto: Mandou Bem é o Programa de Reconhecimento oficial da 

Novartis; ação já está no 3º ano de operação

Solução: Catálogo de Prêmios customizado com entrega através de 

kit físico e e-mail personalizado.

mandoubem.vivaexperiencias.com.br
microsoft.vivaexperiencias.com.br

Microsoft Novartis



CASES CORPORATIVOS
RECONHECIMENTO POR TEMPO DE CASA

Cliente: Sompo Seguros

Projeto: Projeto de Reconhecimento por Tempo de Casa, para 

colaboradores com 5, 10…até 30 anos de casa.

Solução: Catálogo de Prêmios customizado com distribuição dos 

prêmios através de um kit físico personalizado.

Cliente: Adidas

Projeto: Maratonistas – Programa de Reconhecimento por 

Tempo de Casa para 5, 10, 15 e 20 anos.

Solução: Catálogo de Prêmios customizado com entrega 

através de kit personalizado, com o nome do premiado impresso. 

somposeguros.vivaexperiencias.com.br adidas.vivaexperiencias.com.br



CASES CORPORATIVOS
PROMOÇÃO COMPRE & GANHE / VIVA! CINEMA

Cliente: Nestlé – São Lourenço

Projeto: Promoção Paladar em Harmonia. Na compra de 6 

garrafas de água São Lourenço ganhe 1 experiência gastronômica. 

Solução: Desenvolvimento de hotsite excluivo. Fomos 

responsáveis pela criação do KV, Hotsite, conferência dos cupom 

fiscais, entrega dos prêmios (experiências).

Cliente: Sulamérica

Projeto: Presente para Dia das Secretárias 2019. As 600 

secretárias do grupo ganharam um par de ingressos e 

puderam escolher o filme e a sala de cinema. 

Solução: Kit Viva! Cinema personalizado com entrega através 

de e-voucher.

sulamerica.vivaexperiencias.com.brnestlepromocao.ef5.com.br/promosaolourenco/



11 9 9920-1385 / 5525-3286
Rua Sader Macul, 107
04542-090 – Itaim Bibi – São Paulo/SP

corporativo.vivaexperiencias.com.br


