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O que é a

UM DIA INTEIRO DE MUITO CONTEÚDO PARA QUEM QUER 
DECOLAR NO DIGITAL!

Em 14 de Junho de 2022 o Sebrae-SP fará um evento
mais que especial, voltado aos empreendedores que 
desejam ou precisam abrir ou ampliar o seu negócio no 
canal digital!

Traremos conteúdos de ponta, técnicos e 
comportamentais, voltados a ajudar o Empreendedor a 
se transformar de maneira prática e assertiva!

E por se tratar de um evento de ponta, sua empresa
precisa estar junto com o Sebrae!

Vamos transformar os pequenos negócios! 
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O que esperar?

JORNADA COM 4 SALAS  
DE CONTEÚDO DE 

PONTA

TODOS OS 
SETORES 

INCLUSOS:
AGRO

INDÚSTRIA
COMÉRCIO
SERVIÇO

CONTEÚDO 
PERMANENTE 

NA PLATAFORMA

+30 MIL 
VISITANTES



O evento
12 horas de conteúdo técnico e comportamental

Sala 1

Para quem quer entrar
no digital
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Sala 2

Para quem já utiliza
algumas ferramentas e
quer se aprimorar

Sala 3

Para quem precisa se
aprofundar e utilizar
novas ferramentas

Sala 4

Para ficar de olho nas
novas tecnologias



TEMAS MAIS ATRATIVOS DISPONÍVEIS

Como usar o Facebook e o 
Instagram como uma 
máquina de vendas

Como escolher meios de 
pagamento para o seu 
negócio
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Como atrair clientes 
para sua loja virtual

Como conectar as 
vendas do físico e do 
digital

CX e UX: como melhorar 
a experiencia no seu site

A importância das 
avaliações dos clientes 
para sucesso do negócio

Liderança

Logística para e-
commerce

Como criar sua conta no 
Tiktok
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Proposta comercial

SEJA UM PATROCINADOR
Sua empresa fará parte do nosso mais importante evento do ano
sobre transformação digital!
Traga a sua marca e faça parte dos assuntos mais atuais do digital 
para as MPEs.

INVESTIMENTO: R$ 25K
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Conteúdo

1 horário (50 min.) de palestra no
evento
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Sua marca nas divulgações do evento

Redes sociais
E-mails marketing de divulgação do evento
Landing Page do Evento (com descritivo da empresa patrocinadora e link
de direcionamento para seu site)

Merchandising

Disponibilização do arquivo com a identidade visual do evento para
divulgação própria (mediante aprovação do Sebrae)
Menção do arroba da empresa patrocinadora nas redes sociais
Menção da empresa patrocinadora durante todo o evento
Vinheta (1 min.) dopatrocinador durante os intervalos
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Estande 3D digital

1 logo da empresa em destaque
Cartão devisita virtual (nome, telefone, e-mail e endereço)
24 produtos e/ou serviços em destaque e contendo link de
direcionamento.
05 vídeos (tamanho a ser definido pelo Sebrae)
05 links de encaminhamento (site institucional, link de e-
commerce, marketplace, redessociais, etc).
Descritivo da empresa com quantidade de caracteres livre na
plataforma
06 arquivos de peças de comunicação (catálogos, flyer, folder e
imagens)
Agendamento livre
Link de Direcionamento paraWhatsapp eTelegram.
Destaque na área de networking
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Pós-evento

Exposição do estande virtual até dia 21 /06
Leads do estande da empresa patrocinadora + inscritos do evento (D+2 dias úteis)*

*Acessoaosdadosatédia26/06.



Obrigado(a).

Fale conosco

sp-captacaoderecursos@sebraesp.com.br




