
Plataforma SIG-5
Sistema completa de Gestão de Eventos com destaque

para solução de evento híbrido e online
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Site do Evento

SIG-5

✓ Layout Personalizado.

✓ Gerenciador de conteúdo.

✓ Responsividade para smartphone e tablet.

✓ Integração com Sistema SIG-5 e aplicativo.

✓ Até 3 idiomas (português, inglês, espanhol).

✓ Integração com redes sociais.

✓ Fotos e vídeos do evento.

✓ Grade da programação dinâmica



Aplicativo do Evento

SIG-5

✓ Layout Personalizado.

✓ Gerenciador de conteúdo.

✓ Plataforma Android e iOS.

✓ Integração com Sistema SIG-5 e site.

✓ Push (notificações) para os participantes.

✓ Notícias do evento.

✓ Área para a banner de patrocinador.

✓ Anotações de atividades/expositor.

✓ Como chegar (mapa integrado).

✓ Fotos e vídeos do evento.



Sistema de Inscrição Online
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✓ Ficha customizável de acordo com a necessidade 

de cada evento.

✓ Integrado com boleto e cartão de crédito.

✓ Sem custo de taxa por transação.

✓ Permite integração com Sistema de Associados.

✓ Até 3 idiomas (português, inglês, espanhol).

✓ Área restrita do usuário.

✓ Inscrição individual ou em grupo (PF e PJ).

✓ Geração de arquivo para emissão de Nota Fiscal.

✓ Venda de produtos extras (curso, jantar, etc).

✓ Sistema responsivo.



Trabalho Científico
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✓ Submissão de trabalhos com várias opções de 

configuração e envio.

✓ Gestão de áreas e subáreas de atuação.

✓ Envio de resumo, trabalho completo, e-poster e 

vídeo

✓ Várias opções de avaliação dos trabalhos.

✓ Envio do resultado da avaliação para o autor.

✓ Criação das sessões de apresentação dos 

trabalhos por área, dia, etc.

✓ Até 3 idiomas(português, inglês, espanhol).

✓ Área restrita do usuário.

✓ Sistema responsivo. 



Gestão da Programação do Evento
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✓ Cadastro de todas atividades agrupadas por tipo 

(curso, palestra, seminário, workshops, etc).

✓ Cadastro e controle de palestrantes, incluindo voo, 

hotel, transfer, material p/ atividade, etc.

✓ Integração com site e aplicativo do evento, 

minimizando Trabalho de publicar conteúdo.

✓ Envio de carta convite para o palestrante com 

opção de confirmação de cada atividade.

✓ Área restrita do palestrante.

✓ Controle de conflito de sala, horário e palestrante.

✓ Visão da grade completa por dia, horário e sala.

✓ Área restrita do usuário para montagem da sua 

programação (favoritas).



Gestão de Expositor
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✓ Cadastro do expositor com dados do estande 

contratado.

✓ Geração de cobrança de estande/produtos via 

boleto e cartão (diretamente na conta do 

organizador ou promotor).

✓ Área do Expositor para acesso a formulários 

padrão, cadastro de credenciais, impressão de 

recibos, compra de produtos.

✓ Configuração do estande 3D para feira-virtual.

✓ Relatórios gerenciais e estatísticos (dashboard).



Match Making

✓ Engajamento entre participante e 

expositores através de produtos/serviços 

de interesse sinalizados no ato da 

inscrição.

✓ Permite marcar agendamento de visita 

de negócios entre participante e 

expositor, seja presencial ou online, no 

estande virtual.
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Evento Online

 Nova experiência para o participante através de 
visualização 3D dos ambientes.

 Assistente virtual para ajudar na navegação.

 Atividades de vídeo e/ou ao vivo (lives) com 
opção de chat, fórum, enquetes, avaliação, 
certificados e área de patrocínio.

 Busca de atividade por dia, palestrante, tipo ou
qualquer palavra de interesse.

 Possibilidade de montar a própria agenda através
da opção “favoritar”.

 Bloco de anotações virtual para cada atividade

 Notificação de início de atividades.

 “Trackeamento” de todas ações do participante
durante o evento.

 Botão de ajuda ao participante (Suporte Online)
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ÁREA DO USUÁRIO



Credenciamento

Plataforma SIG-5



Acontecendo

Sala Safira – 14h
O novo agora

Sala Rubi– 14h
O futuro dos eventos







Evento Online
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ENTRE







Feira Virtual
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✓ Busca de estantes por nome e/ou produto.

✓ Opção de favoritar estandes e gerar lista personalizada.

✓ Estandes padronizados com layout 3D com 3 opções 

(bronze, prata e ouro) e personalizado (diamante).

✓ Assistente virtual para ajudar na navegação dentro do 

estande.

✓ Interação com o visitante do estande via chat, fórum e 

sala de atendimento.

✓ Vitrine virtual de produtos com opção de marcar 

interesse.

✓ Bloco de anotações virtual para cada estande.

✓ Relatório completo de visitação do estande e produtos. 

Opção de gerar mailing dos visitantes.









SIG-5

Comparativo Estandes 3D

Funcionalidades Bronze Prata Ouro

Logo da empresa na testeira 1 1 1

Logo da empresa ou produto no balcão 1 1 1

Vídeos institucionais ou de produtos nas TVs (youtube ou vimeo) 1 2 2

Vitrine para produtos ou serviços com texto e imagens 6 12 20

Vídeo para todos os produtos ou serviços das vitrines X 12 20

Recepcionista para breve informativo da empresa, além de informar o site, 

telefone, contatos, email, instagram, facebook, linkedin, twitter

1 1 1

Totem com fórum para perguntas e respostas 1 1 1

Atendente para Chat online - Fale Ao Vivo com o Expositor X 1 1

Painel destaque para produtos X 1 1

Painel de LED para Vídeo destaque X X 1

Sala para reunião presencial ao vivo por vídeo X X 1



Sessão E-Poster
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✓ Busca de trabalhos por título, autor, área.

✓ Opção de favoritar e gerar lista 

personalizada.

✓ Vídeo de apresentação do autor.

✓ Fórum de discussão para falar com cada 

autor sobre o trabalho apresentado.

✓ Acesso ao trabalho completo e e-poster.

✓ Download de trabalho via Qrcode.





Avaliação Geral e Certificado

✓ Ficha de avaliação personalizada para cada evento.

✓ Relatório do resultado de avaliação do evento em 

tempo real.

✓ Certificado digital de participação e de atividade 

conforme as regras do evento.

✓ Controle de frequência nas atividades para emissão 

de certificados.
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Ficha Avaliação



Sorteio Eletrônico

SIG-5

✓ Configuração de sorteio com várias opções 

de regras (categoria, acesso a atividade, 

presença em estandes, etc).

✓ Resultado com opção de foto do sorteado, 

nome, empresa, cidade/estado.

✓ Resumo dos brindes sorteados (histórico).



DASHBOARD – Visão Geral do Evento

Dashboard do Organizador, Expositor e 

Participante



Credenciamento
✓ Sistema online e local de credenciamento.

✓ Configurador de etiquetas  e certificados.

✓ Importador de planilha excel em tempo real.

✓ Controle de atividade extras.

✓ Integração com plataforma Sympla 

(Homologação oficial).

✓ E-Credencial com foto e Qrcode. 

✓ Módulo empresa para envio de e-credencial 

por e-mail e SMS (short link).

✓ Módulo autoatendimento via CPF, código do 

participante ou Qrcode.

✓ App Android para check-in e controle de 

acesso.

✓ Módulo operador/atendimento.
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Credenciaweb –> Envio de e-Credencial

SIG-5

Envio de e-credencial 

por e-mail e SMS



SIG-5
Evento Híbrido -> 
Checkin e Controle de Acesso “no touch”

Validação via APP • Checkin/Credenciamento

• Entrega de material

• Acesso as salas de atividades

• Entrega de brindes

• Controle de guarda-volumes

• Presença em estandes
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Somos Homologado Sympla! 
A maior plataforma de venda de ingressos do Brasil

Realize seu evento físico ou 

virtual ou híbrido com todos 

recursos elencados nesta 

apresentação, captando

os dados dos participantes 

em tempo real via api

diretamente da plataforma 

Sympla

https://www.sympla.com.br/homologados

Venda seus 

ingressos pela 

Integração via api

em tempo real

Somos pioneiros deste 

programa de homologação
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Somos Parceiros Pagseguro! 

Receba suas 

inscrições

diretamente em

sua conta 

Pagseguro com

excelentes taxas

através de 

nossa plataforma,

independente do seu

volume de vendas!

Integração de sua conta de 

e-commerce via api para 

recebimentos em tempo real 

e com baixa automática

Pague apenas:

✓ R$ 2,90 por boleto

✓ 2,7% nos cartões de crédito

➢ 30 dias para recebimento



Segurança

Atuamos seguindo os mais rigorosos critérios de segurança e totalmente adequados 

à LGPD

✓ Servidor Cloud em hospedagem de alta performance

✓ Data center com todos critérios de segurança e redundância de servidores, 

internet e nobreak de grande porte

✓ Backup de dados e arquivos

✓ Processo de “Disaster Recovery”

✓ Configuração básica para até 10 mil acessos simultâneos, podendo ser realizado 

upgrade para até 50 mil acessos simultâneos por VM (Virtual Machine)

✓ Possibilidade de inclusão de mais VM, conforme a necessidade do evento



Segurança
✓ Servidor escalar com gerenciamento remoto, podendo ser realizado upgrade em 

tempo real

✓ Monitoramento 24x7 com alerta 

preventivo de 80% de CPU, Disco, 

Memoria ou mesmo falha de 

acesso, sendo comunicado via 

SMS, e-mail e chamada telefônica 

aos nossos técnicos

✓ Acesso criptografado em todas as 

paginas e ambientes do evento. 

SLA de 99,8%, um dos maiores do 

Brasil



Segurança

✓ Programação desenvolvida para ter o máximo de controle com incorporação de 

produtos de terceiros via token (como Zoom, Vimeo, entre outros), impedindo o 

acesso e consumo de conteúdos fora da plataforma

✓ Permite somente um acesso por usuário. Se houver um segundo acesso o outro é 

derrubado, eliminando a possibilidade de compartilhamento de senhas de acesso 

por mais de um usuário.



Credenciaweb - Módulo Local e Autoatendimento

SIG-5



Autoatendimento – Totem PC touch e Tablet

SIG-5



Entre em contato conosco

11 4384-8724

11 99318-6283

giedra.castanho@mittetecnologia.com.br

SIG-5

Fale com nossa equipe comercial para definirem juntos 

a melhor solução para seu evento!


