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Onde encontro o APP para baixar?
O APP do evento está disponível nas lojas Google Play (Android) e Apple Store (IOS)
Acesse a Play Store/App Store Apple e procure por VP Online.
Como faço a instalação do APP em meu celular?
Para instalar o aplicativo do evento acesse a sua plataforma, baixe o aplicativo VP
Online e preencha os dados solicitados para se cadastrar.

Devo criar um novo login e senha de acesso?
Sim, o APP solicita um cadastro rápido com nome, e-mail, senha e sua descrição.
Capriche, pois será através desse per l que as pessoas vão saber quem é você.
DICA: Para facilitar os acessos ao APP e Plataforma Online aconselhamos que utilize o
mesmo e-mail e senha de cadastrados no site da VP.

Porque devo baixar o APP?
Com APP VP ONLINE" você poderá interagir com os outros participantes, tirar
duvidas, falar sobre os conteúdos das palestras, participar de fóruns com os
palestrantes e expositores, ter acesso as maiores marcas do mercado e participar de
sorteios.

SOBRE AS PALESTRAS
Onde devo assistir às aulas?
As aulas serão transmitidas através de uma plataforma virtual, que deverá ser acessada
através do seu computador. Para assistir as aulas acesse sua área de aluno no site da VP,
entre em Meus produtos, clique no Congresso Online e na aba AO VIVO. As palestras
carão disponíveis na área do aluno por 30 dias após o término do evento.

Consigo assistir as palestras do meu celular/tablete?
Não, as palestras deverão ser assistidas pelo computador, assim sua experiência será
incrível.

O acesso ao ambiente virtual será através do APP?
Não. O acesso ao ambiente virtual será através da sua área de aluno no site da VP. Para
assistir as aulas acesse sua área de aluno no site da VP, entre em Meus produtos, clique
no Congresso Online e na aba AO VIVO. As palestras carão disponíveis na área do aluno
por 30 dias após o término do evento.
Este acesso será apenas pelo computador.

Preciso criar um novo e-mail e senha para acessar o ambiente virtual?
Para acessar o ambiente virtual é necessário cadastrar um e-mail e senha, para facilitar
os acessos ao APP e Plataforma Online aconselhamos que utilize o mesmo e-mail e
senha de cadastrados no site da VP.

Posso acessar o ambiente Virtual pela minha área de aluno VP?
Sim, o acesso ao ambiente virtual será através da sua área de aluno. Para assistir as aulas
acesse sua área de aluno no site da VP, entre em Meus produtos, clique no Congresso
Online e na aba AO VIVO.

Onde encontro o Link para acessar o ambiente virtual?
O link estará disponível na sua área de aluno dentro do site da VP, no produto Congresso
Online. Para assistir as aulas acesse sua área de aluno no site da VP, entre em Meus
produtos, clique no Congresso Online e na aba AO VIVO. Insira novamente o e-mail e
senha cadastrados no site da VP.

Posso favoritar minhas palestras de interesse?
Sim, as palestras de interesse poderão ser colocadas como favoritas e aparecerão em
sua agenda disponível no APP. Para favoritá-las acesse o menu principal, clique em
programação, escolha as palestras de interesse e clique na estrelinha abaixo do nome
do palestrante.

SOBRE INTERAÇÃO
Como faço para enviar a minha pergunta referente à palestra do meu
interesse?
O APP possibilita a interação do congressista durante as palestras. Para enviar uma
pergunta ao palestrante dentro do APP vá ao menu principal, no canto esquerdo da tela,
clique em programação e escolha a palestra de seu interesse. Após acessar a palestra
clique em discussão para enviar sua pergunta/mensagem.

Como faço para comentar nos Posts?
O APP possibilita a interação do congressista durante todo o evento. Você pode curtir e
deixar seu comentário em um posts acessando-o na sua timeline.

É possível construir uma agenda com os meus principais temas de
interesse?
Sim, as palestras de interesse podem ser selecionadas e aparecerão em sua agenda
disponível no APP. Para favoritá-las acesse o menu principal, clique em programação e
nas palestras de interesse clique na estrelinha abaixo do nome do palestrante e curta o
evento.

Como faço para falar com um expositor/patrocinador?
Para falar com um apoiador ou patrocinador, acesse o menu principal ao lado esquerdo
da tela, clique em expositor ou apoiador e escolha qual você deseja visitar, clique em
discussão e interaja com as maiores marcas do mercado.

Posso acessar o ambiente virtual através do meu celular?
Não recomendamos o acesso ao ambiente virtual por dispositivos móveis, sendo assim,
deve ser acessado pelo computador, através da sua área de aluno no site da VP.
Aproveite que o celular estará disponível para interagir no APP com outros
participantes, tirar dúvidas durante as palestras e fazer contato com as maiores marcas
do mercado.

Como faço para enviar uma mensagem para a organização da VP?
Para tirar dúvidas com a organização acesse o fale conosco na aba informações do
menu principal do APP. Estaremos à disposição para auxiliá-los, no que for preciso,
conte conosco!

