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Oportunidades de Patrocínio na Plataforma Virtual

O ISB 2020 - INSURANCE SUMMIT BRAZIL 
2020 VIRTUAL  terá como foco o impacto da 
pandemia nas estratégias da indústria 
seguradora  - como encontrar o equilíbrio entre 
uma resposta ágil ao COVID-19, gerenciar os 
negócios atuais e priorizar o investimento nas 
áreas que serão necessárias para competir no 
mundo pós-COVID-19  - e planos de 
reestruturação para a nova normalidade após o 
lockdown.
 
O ISB 2020 VIRTUAL receberá os principais 
líderes de seguros do Brasil, incluindo mais de 
80 participantes, mais de 25 palestrantes em 2 
streams de conteúdo, mais de 10 expositores, 
mais de 100 reuniões e mais de 7 horas de 
networking.



Banner na Página de Login da 

Plataforma Virtual

Você pode ter um banner 

patrocinado na página de login (1120 

x 940) 

Você tem a capacidade de adicionar 

vários banners



Depois que um participante faz login, 
ele / ela pode ver vários banners 
rotativos na parte superior

Este espaço pode ser fornecido aos 
patrocinadores (1036x320)

Vários Banners Rotativos na 

Página Principal



Os patrocinadores podem ter seus perfis 
individuais com categorização e tamanhos 
de acordo com o patrocínio

Os perfis podem exibir muito conteúdo, 
como membros da equipe, vídeos e imagens 
de produtos.

Os participantes do evento podem 
conversar e ter videoconferências 
individuais com os patrocinadores.

Botão de formulário de contato que pode ser 
vinculado a um formulário ou a qualquer 
URL para gerar leads

Perfis do Patrocinador / Parceiro



Mesas de Networking

Mesas podem ser designadas para 
patrocinadores, nas quais o 
patrocinador poderia explicar seu 
produto ou serviço. Um logotipo do 
patrocinador pode será exibido na 
mesa.

Os participantes podem interagir com 
patrocinadores ou seus representantes 
por meio de uma vídeo chamada



Marca do Patrocinador no 

Feed de Notícias  do Evento

Marca do patrocinador no feed de eventos

Uma postagem do patrocinador (imagem ou 

vídeo) pode ser fixada na parte superior da 

seção do feed de notícias do evento

Uma publicação do patrocinador

(Imagem ou vídeo) pode ser postado em 

intervalos regulares no feed



Um concurso pode ser patrocinado por um 
determinado patrocinador e seu logotipo 
pode ser mencionado para o mesmo

Também temos uma foto com um concurso 
de legendas em que uma imagem peculiar 
do patrocinador pode ser mencionada e 
podemos solicitar que as pessoas 
participem do concurso mencionando um 
slogan. A melhor linha de tag pode receber 
um cupom virtual ou algo do patrocinador.

Oportunidade de Criar Concursos  

e Promoções na Plataforma Virtual



Sessões Patrocinadas

Sua empresa pode patrocinar ou fazer uma 

apresentação de 40 minutos


