ON

Um mercado para experiências envolventes
Simplifique a forma como você realiza eventos virtuais, alcança novos públicos e
envolve seus clientes fiéis com as ofertas mais recentes do Zoom

OnZoom , uma plataforma e mercado
de eventos on-line únicos que apóia a
criatividade, perseverança e inovação
que permitiu que tantas pessoas
adaptassem seus eventos presenciais
para experiências virtuais ou híbridas.

Uma extensão da plataforma de
comunicação unificada do Zoom, o
OnZoom é uma solução abrangente para
usuários pagos do Zoom criarem,
hospedar e monetizar eventos como aulas
de ginástica, shows, stand-up, aulas de
música na plataforma Zoom Meetings.

Acontece OnZoom
A plataforma OnZoom ajuda especificamente
empresas e empreendedores a:
• Agendar e hospedar eventos únicos, uma série de eventos e
visitas para até 1.000 participantes (dependendo da sua licença
Zoom Meeting)
• Listar e vender ingressos
• Compartilhar e promover eventos públicos por e-mail e mídias
sociais
• Alcançar novos públicos além da localização geográfica da
empresa

OnZoom simplifica
Os usuários do Zoom podem fazer login em
sua conta OnZoom e:
• Pesquisar o diretório de eventos públicos e compre ingressos
online
• Pagar por eventos via PayPal e principais cartões de crédito
• Comprar e presentear com ingressos OnZoom seus amigos e
familiares
• Doar para organizações sem fins lucrativos por meio de
eventos com angariadores de fundos ativos
• Participar de um evento
• Marcar como favorito, compartilhar e avaliar eventos
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inteira disposição
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