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Log-in e Onboarding 

Log-in e onboarding especificando interesses 

e outros detalhes relevantes ao evento

Sessões Virtuais
Uma visão exaustiva da programação do 

evento virtual

Networking dos Participantes
Várias opções de networking entre os 

participantes 

Concursos
Os participantes podem organizar concursos 

para elevar a conferência virtual para outro 

nível`

Parceiros, Patrocinadores  e Expositores

Perfil e material informativo dos patrocinadores e 

expositores envolvidos no evento com os quais 

pode agendar reuniões virtuais 

Feed de Notícias do Evento
Feed de Notícias exclusivo onde 

participantes podem criar posts e enquetes e 

manterem-se atualizados sobre os highlights 

do evento 

Funcionalidades da Plataforma  At-a-Glance



Rastreamento das Sessões  e Q&A ao Vivo
Você pode:

● Rastrear facilmente a sessão inteira apenas 

clicando no botão JOIN SESSION na agenda

● Live stream toda a sessão remotamente, e após 

o término da sessão sob demanda 

●  Interagir facilmente com outros participantes e 

membros do painel apresentando a sessão ao 

vivo

● Tirar todas as suas dúvidas através do recurso 

de perguntas e respostas (Q&A); os palestrantes 

podem destacar a pergunta que estão 

respondendo durante a sessão ao vivo

● Deixar seus comentários sobre uma sessão após 

esta terminar



Você pode:

● Descobrir o perfil de cada palestrante 
aqui

● Visualizar os detalhes dos palestrantes 
e quais as sessões onde os palestrantes 
estarão falando

● visualizar e baixar a apresentação do 
palestrante

● Classificar, bookmark, e  tomar notas 
sobre os palestrantes 

Lounge dos Palestrantes



Match-Making e Networking de Participantes
Você pode:

● Visualizar, pesquisar, filtrar e classificar a lista 
de participantes

● Marcar (bookmark) um participante para 
falar com ele mais tarde

● Fazer anotações nos perfis dos participantes
● Configurar reuniões nos horários disponíveis 

de um participante
● Aceitar, rejeitar e reagendar reuniões
● Conversar com outros participantes

Mais, a plataforma sugere os 10 principais 
participantes que você deve conhecer



Chat Rooms

Você pode realizar reuniões de improviso, e se 
ir sentar com os participantes com quem se vai 
reunir em “cadeiras”  virtuais na sala sw 
networking

Duas ou quatro pessoas podem fazer parte da 
reunião

Um pop-up de vídeo é aberto na própria 
plataforma para facilitar as reuniões de vídeo 
pessoalmente

Uma reunião durará cerca de 15 minutos



Feed de Notícias do Evento
Você pode:

● Postar textos, imagens, vídeos, links
● Ver e comentar sobre os posts
● Postar uma oferta ou requisito nos quais 

outros participantes podem ter / mostrar 
interesse

● Criar e participar de uma enquete e visualizar 
os resultados

Os palestrantes podem também agendar e 
accionar enquetes em qualquer altura



Participação em Concursos / Quizzes
Você terá a oportunidade de:

● Participar de quizzes promovidos pela 
organização EBM-Executive Business 
Meetings durante o evento

● Ganhar um prêmio se foi o vencedor do 
concurso “Participante Mais Envolvido” no 
Insurance Summit Brazil 2020-Virtual. O nome 
e detalhes do vencedor será anunciado no App

https://www.ebm-isbv.com/


Você pode:

● Aceder aos perfis dos parceiros, 
patrocinadores e expositores do evento

● Categorizar seus parceiros e expositores
● Visualizar  brochuras,  documentos 

disponíveis para download,  site da 
empresa,  links de mídia social, produtos e 
serviços em detalhe e vídeos de suas 
empresas e produtos via YouTube

● Agendar reuniões e conversar com 
indivíduos dessas empresas

Parceiros, Patrocinadores e Expositores 



https://virtual.hubilo.com/community

Você pode fazer login:

● No evento virtual de demonstração criado para 
visualizar todas as funcionalidades fornecidas 
pela plataforma, para obter uma experiência ao 
vivo de um evento virtual

● Com suas contas de mídia social e verificar como 
as sessões ao vivo funcionam clicando no botão 
JOIN SESSION presente na 1ª sessão 
mencionada

Para mais informações veja também estes vídeos:
www.youtube.com/watch?v=LdEsJllIhSg
www.youtube.com/watch?v=R9D9RmhNnZA

Visualize um Evento Virtual ao Vivo 

https://virtual.hubilo.com/community
http://www.youtube.com/watch?v=LdEsJllIhSg

