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FUNCIONALIDADES DO
ESTANDE PRATA





Logo1 da empresa (balcão Testeira)
2 vídeos destaque (Youtube ou Vimeo)
12 produtos/serviços com texto, imagem e vídeo

Informativo da empresa: site, telefone, contatos, Whatsapp,
e-mail, Instagram, Facebook, Linkedin





Chat online - Fale Ao Vivo com o Expositor
01 Painel destaque

Fórum para pergunta e respostas
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PARA NOSSOS EXPOSITORES
Este MANUAL DO EXPOSITOR ajudará você,
Expositor/Patrocinador a ter um melhor aproveitamento
de todas as possibilidades que esta plataforma oferece.

Acesso ao Link do Modulo Expositor
O Organizador do evento enviará um link de inscrição (com CNPJ e SENHA) por email ao Expositor que, por sua vez, deverá entrar com estas credencias para
acessar a sua área restrita.

Inserir CNPJ & SENHA e acessar sua

área restrita

Atenção!!
Se você estiver acessando sua área restrita de expositor, não deverá acessar a
plataforma simultaneamente como visitante no mesmo browser. Caso isto
aconteça o sistema irá desconectar um dos acessos restritos.
É necessário acessar de outro navegador ou de outro dispositivo.

2

ESQUECI A SENHA
Digite seu e-mail no campo abaixo e clique no
botão [Enviar Lembrete].
Caso seja um e-mail existente, o sistema irá enviar

um link para você alterar sua senha.

Dica Para um acesso mais rápido deixe
configurado no seu navegador “Lembrar Senha”

ATENÇÃO!
Frisamos a importância da conscientização dos
seus colaboradores para não compartilhar suas

senhas com outros membros da equipe como
medida de segurança de dados
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ACESSO A CONFIGURAÇÕES
 Ao entrar, verifique se seu usuário está ativo.
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EDITAR DADOS
1. Agora vamos ao processo de escolha do estande virtual. Segue abaixo o passo a passo.

2. Na edição irá apresentar os tipos de estande conforme o modelo contratado. Selecione um
Layout com a cor de sua preferência.
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ESCOLHA SEU ESTANDE
3. Selecione a categoria do estande e um modelo de sua preferência.
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APÓS SELECIONAR O SEU ESTANDE

4. Após selecionar o seu estande, você deverá clicar em Estande Virtual no menu lateral e iniciar sua
configuração, seguindo os passos abaixo
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ESTANDE VIRTUAL
Passo 1 - Editar Dados

AQUI VOCÊ ESTARÁ
ENVIANDO O CATÁLOGO DE
PRODUTOS/SERVIÇOS, A

LOGOMARCA DA EMPRESA
E A IMAGEM DESTAQUE
PARA O ESTANDE (PRATA).






Catálogo de Produtos/Serviços
Você ainda não enviou seu catálogo de produtos/serviços.
Você ainda não enviou sua logo para ser disponibilizada em seu estande.
Você ainda não enviou sua Imagem de Destaque para ser disponibilizada em seu estande.
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Selecionar a imagem da sua escolha

O CATÁLOGO ENVIADO EM FORMATO PDF ATÉ
10MB

A LOGOMARCA DA EMPRESA DEVERÁ SER
ENVIADA NO TAMANHO 400LX400A
PIXELS, EM PNG COM FUNDO
TRANSPARENTE
A IMAGEM DESTAQUE DEVERÁ SEGUIR O
LAYOUT ESCOLHIDO, EXEMPLO:
300LX600A PIXELS CONFORME SEU
LAYOUT NO ESTANDE
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PRODUTOS/SERVIÇOS
Passo 2 – Produtos/Serviços




Você cadastrou um total de 0 produtos. A categoria de seu estande (PRATA) permite cadastrar um
total de até 12 produtos.
Você ainda não cadastrou os produtos de seu estande.

CLIQUE AQUI PARA
COMEÇAR A CADASTRAR
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CADASTRO DE PRODUTOS

NOME DO PRODUTO: TEXTO COM NO MÁXIMO
24 CARACTERES
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TEXTO COM NO
MÁXIMO 200 CARACTERES
ATIVAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO PUBLICAR
/ NÃO PUBLICAR
SELECIONE EM QUAL PRATELEIRA O PRODUTO
FICARÁ EXPOSTO
Link do Vídeo: Colocar um link de vídeo
publicado no Youtube ou Vimeo)
Imagem do Produto: O tamanho da imagem de
produtos não pode ser mais que 150L x 200A
pixels e o formato deve ser JPG.

CLIQUE AQUI PARA SALVAR O PRODUTO
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Pronto! Na sua própria área restrita, você pode ir conferindo como seu estande virtual será apresentado aos
visitantes da Feira Virtual.
CATÁLOGO

IMAGEM
DESTAQUE

LOGOMARCAS

LOGOMARCAS

PRODUTOS
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No campo “Descrição” (descrição do produto), o expositor pode
inserir um link externo que ao ser clicado direciona para um site
ou Landing Page deste Produto ou Serviço.
Para ter essa opção é necessário seguir com o comando abaixo:
modelo <a href="Link" target="_blank"> Texto </a>

Substituir a palavra link pelo site desejado mantendo as aspas.
Exemplo:
... no nosso chat online ou no site: <a href=" https://www.mittetecnologia.com.br/saiba-mais" target="_blank"> clique aqui e saiba mais </a>
Segue abaixo um exemplo:

REDES SOCIAIS
Passo 4 – Redes Sociais e Apresentação da Empresa
Na configuração das redes socias, você deverá inserir as informações da sua empresa.
Nas imagens abaixo apresentamos os locais onde estas informações deverão ser inseridas e como serão apresentadas para os visitantes.
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Informações importantes - Redes Socias
- Site: Cadastrar o endereço do seu site, exemplo: https://www.mittetecnologia.com.br/
- Facebook: Cadastrar apenas a parte final do endereço da sua página no Facebook, exemplo: https://www.facebook.com/mittetecnologia CADASTRAR: mittetecnologia
- Instagram: Cadastrar apenas a parte final do endereço da sua página no Instagram, exemplo: https://www.instagram.com/mittetecnologia CADASTRAR: mittetecnologia
- Linkedin: Cadastrar apenas a parte final do endereço da sua página no Linkedin, exemplo: https://www.linkedin.com/company/mittetecnologia CADASTRAR: company/mittetecnologia
- WhatsApp: Cadastrar um telefone que possa dar atendimento ao visitante. No seu estande existe uma API direto ao WhatsWeb para que o visitante
possa fazer um contato imediato com você, Expositor. O número deve ser cadastro no seguinte modelo: 55 (País) XX (Prefixo) XXXXXXXXX
(Número) ficando assim: XXXXXXXXXXXXX
- Link do Vídeo: Os vídeos poderão ser cadastrados conforme as possibilidades do seu estande, na Categoria

PRATA são 02 vídeos.
Exemplo de como o link para o vídeo (Vimeo ou Youtube) deve ser inserido no campo:
 Exemplo Vimeo: https://vimeo.com/457866435
 Exemplo Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pW10Q1hwV7k
- Uma Pequena Apresentação da Empresa: Texto com até 200 caracteres

Nessa imagem você pode verificar como ficarão as apresentações das redes sociais e dos vídeos em seu
estande

VÍDEOS CONFORME O
LAYOUT
REDES SOCIAIS

REDES SOCIAIS

Após enviar suas Imagens e preencher as informações. Clique em “Salvar”
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CHAT ONLINE
Passo 1 – Chat ativar
Para visualizar o chat você precisa estar no menu Dashboard




Chat desativado
A característica do chat é uma conversa individual e privada

MENU DASHBOARD

CLIQUE AQUI PARA
ATIVAR O CHAT
ONLINE

Ao ativar o chat você já pode conversar com os visitantes do estande.

Atenção!
Lembrando que você precisa, ter uma pessoa da sua equipe para ficar online enquanto o chat estivar ativado.
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FÓRUM ONLINE
Passo 1 – Fórum ativar

Para visualizar as perguntas do fórum você precisa estar no menu Dashboard.



Fórum desativado

MENU DASHBOARD

CLIQUE AQUI PARA
ATIVAR O FÓRUM
ONLINE

Ao ativar o fórum você poderá visualizar e responder todas as perguntas feitas durante o evento
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RELATÓRIO ESTANDE VIRTUAL
Relatório Dashboard do Expositor






Total de Cliques no Estande
Total de Perguntas

TOTAL DE VISITANTES
ÚNICOS

Total de Visitantes Únicos
TOTAL DE PERGUNTAS

Total de Interesses em Produtos e

Serviços

TOTAL DE CLIQUES NO
ESTANDE

TOTAL DE INTERESSES EM PRODUTOS E
SERVIÇOS

Item para contratação opcional:



Coletor Virtual, Lista de Visitantes do estande, com dados de contato, conforme ficha
cadastral e somente os campos autorizados pela organização do evento.

NOSSO PROPÓSITO
Fornecer a melhor experiência possível aos
participantes de eventos quanto à utilização de
nossos produtos.

NOSSOS CONTATOS:
(11) 4384–8724

contato@mittetecnologia.com.br
www.mittetecnologia.com.br

SIGA-NOS

