
Video Webinars



Organize webinars que colocam seus apresentadores,
e não slides de apresentação, no centro

Conecte-se de forma
mais pessoal

Pare de se esconder atrás do conteúdo
e coloque o seu verdadeiro eu no centro
da apresentação. Conecte-se com o público
interno e externo compartilhando vídeo
HD ao vivo.

Apresente com
con�ança

Use planos de fundo virtuais, efeitos de 
estúdio e supressão de ruído de fundo
para ter a melhor aparência e som, não
importa de onde você estiver apresentando.
Controle a experiência para minimizar as
interrupções do público.

Escale para públicos
enormes

Escale de forma con�ável e segura para
50.000 pessoas no seu webinar de vídeo
ao vivo. Aumente o público externo
transmitindo seu evento ao vivo no
YouTube Live, Facebook Live e outros
serviços de streaming personalizados.



Promova sua marca

• Personalize sua página de inscrição para webinar e e-mails de 
lembrete

• Promova seus botões de compartilhamento nas redes sociais

• Crie sua própria página de destino pós-webinar

• Identi�que a marca d'água de transmissão de vídeo ao vivo



Interaja e se envolva
com seu público

• Suporte para chat na sessão

• Responda e modere perguntas e respostas durante a sessão

• Permita que os participantes levantem a mão e respondam às 
enquetes

• Promova participantes a palestrantes que podem compartilhar 
áudio e vídeo

• Reúna o feedback dos participantes com uma pesquisa 
automática pós-webinar



Construa seu negócio

• Colete informações de contato dos inscritos

• Transmita contatos de webinar como leads no seu CRM

• Promova os participantes com integrações de automação de 
marketing

• Monetize seus webinars com inscrições pagas



Rastreie e avalie o sucesso

• Veja relatórios sobre a participação no webinar

• Avalie o envolvimento do público

• Analise as perguntas e respostas e os resultados de enquetes e 
pesquisas com o público

• Exporte facilmente todos os dados para um arquivo CSV



Fale com um especialista da 
absolut technologies

• Planeje e crie seus webinars com um especialista do time 
absolut que pode ajudar com a con�guração

• Ensaie e pratique usando as práticas recomendadas da Zoom

• Reduza seu estresse com o suporte dedicado a eventos ao vivo, 
monitoramento e moderação da Zoom



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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