
Concentre-se no conteúdo, e não na tecnologia

Conquiste seu público com webinars de vídeo perfeitos e interessantes

Compartilhe sua história
Organize eventos on-line 
para até 100 participantes 
por vídeo interativo e mais de 
10.000 espectadores. Grave 
automaticamente os eventos para 
publicação futura.

Gere mais leads
Identifique leads de qualidade com 
relatórios e análises e importe-os 
facilmente para sua plataforma 
de automação de marketing para 
acompanhamento.

Simplifique a inscrição
O gerenciamento flexível de 
inscrições permite que você incorpore 
sua marca a formulários e e-mails e 
integre diretamente ao seu CMS.

Vídeo HD e áudio para que os palestrantes 
compartilhem vídeos e interajam com o público

Transmita seu evento pelo Facebook Live ou 
YouTube para aumentar o interesse e a participação

Integre com o Marketo, Eloqua, Kaltura, Panopto 
e Salesforce para simplificar os fluxos de trabalho

Aproveite áudio ilimitado por VoIP e discagem 
global (tarifada) para mais de 70 países

“Não importa se estamos realizando reuniões de 
equipe ou apresentando um webinar, a Zoom 
é intuitiva e fácil de usar. O desempenho tem 
sido excelente e por um preço muito menor que 
nossa solução anterior.” 

Jeanne Pelletier | COO

Relatórios e análises 
Obtenha relatórios sobre inscritos, participantes, 
enquetes, participação dos espectadores e 
perguntas e respostas para acompanhamento.

Compartilhamento de tela em HD com 
um clique
Compartilhe clipes de vídeos e áudio facilmente. 
Os participantes podem visualizar os palestrantes 
e a apresentação ao mesmo tempo.

Segurança e privacidade
A criptografia AES de 256 bits de ponta a ponta 
protege todas as informações de login e os dados 
da sessão do webinar. 

Acessibilidade para todos os participantes
Garanta que todos participem de forma igualitária 
com os recursos de legenda oculta e atalhos de 
teclado.

Zoom
Webinars de vídeo
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Você permanece totalmente no controle

Os controles do anfitrião permitem que você 
ative o áudio/silencie os palestrantes e promova 
a comunicação direta dos participantes com os 
palestrantes, proporcionando recursos de áudio 
e vídeo para melhorar o engajamento.

Ingresse e participe de reuniões em 
qualquer lugar 

Os palestrantes e participantes podem ingressar 
de qualquer dispositivo, incluindo desktop, laptop, 
celular, Zoom Rooms e Conectores de Sala de 
Conferência Zoom.

Fazer enquetes e sessão 
de perguntas e respostas 
melhoram o engajamento 

dos participantes

Benefícios adicionais dos Webinars da Zoom

Ganhe dinheiro com seus 
webinars por meio da nossa 
integração com o PayPal via 

Zapier. Os participantes têm a 
opção de pagar via PayPal ou 

cartão de crédito.

Organize eventos de grande 
escala com ajuda da nossa equipe, 
incluindo planejamento, ensaio e 

suporte ao vivo.

Incentive o envolvimento dos 
participantes com recursos interativos, 

como levantar a mão, enquetes ao 
vivo e perguntas e respostas.

Controles do anfitrião simples e 
intuitivos para palestrantes e recursos 

interativos para participantes 
acessando de qualquer dispositivo.

Aumente seu impacto com webinars 
recorrentes ou de alta demanda por 

meio de gravações e transcrições 
geradas automaticamente.

O recurso de chat interativo fornece 
opções de bate-papo individual 
e em grupo aos participantes 

e palestrantes. 

Aumente seu alcance

Os Webinars de Vídeo da Zoom são diferentes de 
outras soluções de webinar devido à incrível qualidade, 
confiabilidade, escalabilidade e acessibilidade. Ver os 
palestrantes faz muita diferença na criação de conexões 
pessoais, engajamento e confiança.


