
WEBINARS
BY ECOMMERCE NEWS



“Quando os eventos são muito bons... Mas também tem que se 
trabalhar e alguns eventos são demasiado caros”



O QUE É ECOMM-WEBINAR?

• Uma forma simples, barata e escalável de atingires o teu público-alvo.

• Contacta com o seu público e envia a mensagem desejada.

• Tudo de forma online. Sem sair do escritorio nem perder tempo.

• Nós levamos-te ao teu público-alvo.  Tudo o que tens de fazer é preparar a tua 
mensagem.

• Obtenha vendas diretas e leads qualificados.

• Atingir o maior número possível de pessoas.



WEBINAR SINGLE

• QUE FAZEMOS?

a. 1 ou 2 Notícias anteriores à data com link para o 
formulário de inscrição em ecommercenews.pt

b. Emailing a Base de Dados de eCommerce News 
(+500 registos)

c. Lembrete Emails & SMS (Para registrar-se; 48h antes; 
15 min antes & SMS para o telemóvel 15-10’ antes)

d. Posts en RRSS ‘real time’ (para captar utilizadores)

e. Notícia posterior (resumo com vídeo) em 
ecommercenews.pt para que qualquer um possa 
ver o conteúdo em diferido

Nesta modalidade, organizaremos o seu webinar para a sua empresa.
Somente a sua empresa participará e moldará a agenda do evento.
Terá um tempo total de 30/40 minutos.



WEBINAR SINGLE
• QUE FAZEMOS para TI?

a. Poderás "personalizar" a plataforma online com a tua
imagem de marca

b. Acesso à base de dados. Implementaremos os recursos
legais correspondentes para que possa aceder a todos os
leads registados no Webinar.

c. Análises avançadas. Conhecer o desempenho do seu
webinar; tráfego, alcance, impacto, etc.

d. Vamos divulgar nos nossos canais o conteúdo do webinar
em diferido.

a. Em www.ecommercenews.pt

b. No nosso canal de Youtube

c. Na nossa newsletter

d. Nas nossas redes sociais

http://www.ecommercenews.pt/


WEBINAR: CASE STUDY
Nesta modalidade, organizaremos o webinar para a tua empresa junto com um caso de sucesso.
Terás um tempo total de 60 minutos.
Em conjunto contigo, procuraremos o melhor caso de sucesso para ilustrar o evento.

• QUE FAZEMOS?
a. 1 ou 2 Notícias anteriores à data com link para o 

formulário de inscrição em ecommercenews.pt

b. Emailing a Base de Dados de eCommerce News 
(+500 registos)

c. Lembrete Emails & SMS (Para registrar-se; 48h antes; 
15 min antes & SMS para o telemóvel 15-10’ antes)

d. Posts en RRSS ‘real time’ (para captar utilizadores)

e. Notícia posterior (resumo com vídeo) em 
ecommercenews.pt para que qualquer um possa 
ver o conteúdo em diferido



WEBINAR SINGLE
• QUE FAZEMOS para TI?

a. Poderás "personalizar" a plataforma online com a tua
imagem de marca

b. Acesso à base de dados. Implementaremos os recursos
legais correspondentes para que possa aceder a todos os
leads registados no Webinar.

c. Análises avançadas. Conhecer o desempenho do seu
webinar; tráfego, alcance, impacto, etc.

d. Vamos divulgar nos nossos canais o conteúdo do webinar
em diferido.

a. Em www.ecommercenews.pt

b. No nosso canal de Youtube

c. Na nossa newsletter

d. Nas nossas redes sociais

http://www.ecommercenews.pt/


WEBINAR: PREMIUM
Nesta modalidade, organizaremos um evento online exclusivo para a tua empresa.
Terá um tempo total de 90 minutos.
Juntamente contigo estabeleceremos a melhor agenda possível.
Vamos partilhar o painel com outros protagonistas (sempre retalhistas, ecommerce ou potenciais clientes) para tornar 
a agenda mais atraente e reunir o maior público possível. 

• QUE FAZEMOS?

a. 1 ou 2 Notícias anteriores à data com link para o formulário de 
inscrição em ecommercenews.pt

b. Emailing a Base de Dados de eCommerce News (+500 registos)

c. Lembrete Emails & SMS (Para registrar-se; 48h antes; 15 min antes 
& SMS para o telemóvel 15-10’ antes)

d. Posts en RRSS ‘real time’ (para captar utilizadores)

e. Notícia posterior (resumo com vídeo) em ecommercenews.pt 
para que qualquer um possa ver o conteúdo em diferido



WEBINAR PREMIUM
• QUE FAZEMOS para TI?

a. Poderás "personalizar" a plataforma online com a tua
imagem de marca

b. Acesso à base de dados. Implementaremos os recursos
legais correspondentes para que possa aceder a todos os
leads registados no Webinar.

c. Análises avançadas. Conhecer o desempenho do seu
webinar; tráfego, alcance, impacto, etc.

d. Vamos divulgar nos nossos canais o conteúdo do webinar
em diferido.

a. Em www.ecommercenews.pt

b. No nosso canal de Youtube

c. Na nossa newsletter

d. Nas nossas redes sociais

http://www.ecommercenews.pt/


TARIFAS

• WEBINAR SINGLE

Tarifa base…….……. 1.000€

+ Espaço físico……… 250€

+ Opção envio SMS.... 100€

• WEBINAR CASE STUDY

Tarifa base…….……. 1.300€

+ Espaço físico……… 250€

+ Opção envio SMS.... 100€

• WEBINAR PREMIUM

Tarifa base…….……. 1.500€

+ Espaço físico……… 250€

+ Opção envio SMS.... 100€
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