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Há mais de 20 anos a Promo+Plus 

planeja e desenvolve eventos, shows, 

promoções, ações de divulgação e 

projetos especiais para grandes empresas.

E agora tudo isso pode ser online!



Conheça a nova era 
dos eventos

Ultrapassando a 
barreira física.



Internet com link dedicado ou conexão 4G

Plataforma streaming totalmente personalizável com 
a identidade visual do cliente

Ambiente seguro para transmissão de dados

Broadcast a partir de estúdio ou qualquer outro local

Mesa de controle de projeção, sonorização e de 
transmissão de imagens integradas

Plataformas de transmissão abertas ou ambiente 
fechado

Interação do público em tempo real como chat ou 
votação

Transmissão de salas paralelas simultaneamente

Solução Completa



Evento Presencial

Streaming Plus

Câmeras  | Microfones 
Vídeos  | Apresentações

Youtube | Facebook 
Instagram | Redes Fechadas



Lançamentos
de Produtos 

Congressos

Convenções

Debates

Reuniões

Premiações

Apresentação
de resultados 

Treinamentos
e cursos 

Pronunciamentos 

Público 
Alvo 



Internet com link dedicado ou conexão 4G

Plataforma streaming totalmente personalizável com 
a identidade visual do cliente

Ambiente seguro para transmissão de dados

Broadcast a partir de estúdio ou qualquer outro local

Mesa de controle de projeção, sonorização e de 
transmissão de imagens integradas

Plataformas de transmissão abertas ou ambiente 
fechado

Interação do público em tempo real como chat ou 
votação

Transmissão de salas paralelas simultaneamente

Incrições
online

Votação

Pesquisa

Realidade
aumentada

Premiações

Hostess

Tutorial

Planejamento 

Divulgação

Seu evento se torna uma 
verdadeira experiência digital 



Benefícios 
          Econômicos

Benefícios Sociais 
                    e Ambientais 

Distanciamento Social

01Evita agrupamento de 
pessoas, conforme 
orientações da OMS. 

Menos Desperdício

03
Diminuição de resíduos 
sólidos

Menos Poluição

05
Redução de emissão de co2

02

Menos Hospedagens

Redução de custos com 
deslocamentos e hospedagens.

04

Link dedicado 

Agilidade na transmissão 
de informações 



dando um F5 em seus eventos

Rua Bernardo Morosin, 483 - Ecoville  |   Curitiba/PR

(41) 3029.5757 /promoplusbr /promoplus.promocional

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!


