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Um mercado para experiências envolventes
Simpli�que a forma como você realiza eventos virtuais, alcança novos públicos e

envolve seus clientes �éis 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 uni�cada 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 especi�camente 
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 geográ�ca da 
empresa



OnZoom simpli�ca

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 �ns lucrativos por meio de 
eventos com angariadores de fundos ativos
• Participar de um evento
• Marcar como favorito, compartilhar e avaliar eventos



Nosso time à sua
inteira disposição

São Paulo
Alam. dos Maracatins, 780,
23º andar, Cj. 2303 
Edf. Vertex - Indianópolis
04089-001
São Paulo-SP
+55 11 2691.5113
saopaulo@abs-tech.com

Rio de Janeiro
Av. Henrique Valadares, 139,
Sl. 201, Centro
20231-030
Rio de Janeiro-RJ
+55 21 2220.7740
riodejaneiro@abs-tech.com

Brasília
+55 71 2103.5113
brasilia@abs-tech.com

Miami
3D VR SHOP LLC
Comercialização em Miami
+1 305 705 5054
miami@abs-tech.com

Salvador
R. José Jorge Pereira,
47, Lt. 22, Qd D - Buraquinho
42710-480
Lauro de Freitas-BA 
+55 71 2103.5113
salvador@abs-tech.com

Lisboa
R. José Saramago 5A, Sl. 23, 
Lisboa
1675-180
+351 21 479 1000
lisboa@abs-tech.com

www.abs-tech.com/contato
info@abs-tech.com
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