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dicas para melhor aproveitar um evento online



Escolha um ambiente confortável e bem ventilado para participar do evento.



Deixe o celular no silencioso.



Avise as pessoas na sua casa, e no trabalho, que irá entrar em uma imersão e para isso
precisa car tranquilo, sem interrupções.



Tenha em mãos um caderninho para anotar suas considerações.



Pegar no celular só se for para abrir o app e fazer perguntas ou compartilhar
experiências com outros participantes!



Falando em app, ca a dica de editar seu per l no app, adicionar uma bio no Sobre você
e se associar as categorias para os outros participantes saberem mais sobre o seus
interesses e posicionamento no mercado.



Fique atento ao horário de início das palestras e retorno dos intervalos.



Para melhorar sua imersão, mantenha somente a aba com o ambiente virtual aberta.



Que tal conectar seu notebook na sua TV e eliminar possíveis distrações?



Bateu aquela fominha? Antes do evento, de preferência, deixe algumas frutas e
garra nha de água em mãos.

dinâmica do evento


O pavilhão do Congresso VP Online foi traduzido em um ambiente online desenhado
para proporcionar um maior engajamento tanto entre participantes, quanto entre
participante e palestrante.



No site aovivo.vponline.com.br você vai poder assistir as palestras em uma grande sala
online com todos os participantes.



Além da sala principal, diversas salas de discussão estarão disponíveis para grupos de
até 30 participantes poderem estender a conversa e engajar em re exões sobre os
temas abordados nas palestras.

NO APLICATIVO
no app do Congresso VP online, cada programação tem uma timeline específica
para você trocar figurinhas com outros participantes no momento da palestra.

além disso, você sabia que algumas
palestras terão enquetes?
mande suas perguntas na timeline da
programação e corra o risco de ter
elas projetadas na sala principal e
respondida pelo palestrante!

responda a enquetes enviadas pelo palestrante diretamente na
timeline da programação do app. as respostas serão projetadas em
tempo real na sala de palestra online.

FICA LIGADO!
através do app, no
menu lateral onde tem
o seu per l, você
também consegue
enviar mensagens
privadas para outros
participantes!

Bom evento!

qualquer dúvida, estamos atentos à timeline
principal do aplicativo. poste sua dúvida que
responderemos <3

