


1 - Link de acesso a plataforma: 
https://app.virtualieventos.com.br/expolog2020

LINK DE ACESSO A PLATAFORMA

https://app.virtualieventos.com.br/expolog2020


PLATAFORMA VIRTUALI

2. Para dar início a
sua inscrição clique
em “Saiba Mais” (na
cor azul)



3. Clique no botão verde
Não tem usuário? Clique
aqui



4. Na opção seguinte
clique em “NÃO TEM
USUÁRIO? CLIQUE
AQUI”.



5. Insira seus dados no
Criar nova conta. Ao
final clicar no Declaro...
Clicar no botão Criar
conta e prosseguir para
inscrição



6. a) NÃO escolher 
CATEGORIA

b) Digite no box Código 
Promocional expositor e 
clique em RESGATAR

c) Finalize sua inscrição



PRIMEIRA VISÃO DO EVENTO

7. Após o cadastro
realizado, acesse o lobby
do Centro de Convenções
clicando no botão em
vermelho “Comece por
aqui” no canto direito do
site



8. Na área do
credenciamento clique
em “Acessar Evento”

LOBBY



HALL DE ENTRADA

9. No Hall de Entrada
você tem acesso ao
Bate-papo (no canto
superior direito), aos
Auditórios e a Feira.

Observe os ícones
correspondentes.

OBS: O horário de
atendimento do bate-
papo será de 8h às 19h
nos dois dias do evento.



10. Aqui você terá
acesso aos 03 auditórios
e suas respectivas
programações com dia e
horário das palestras

AUDITÓRIO



FEIRA VIRTUAL
11. Acessando a Feira
Virtual você fará à
visitação aos estandes
através da busca (lado
esquerdo) colocando o
nome da empresa e/ou
instituição e clicando
em cima da sua
logomarca



12. Ao visitar o stand o
usuário terá acesso ao
site, aos produtos,
vídeos, telefones e e-
mails de contatos e as
redes sociais da
empresa / instituição

FEIRA VIRTUAL



13. Será realizado dia 07/12 das 14h às 16h o acesso à plataforma da Expolog para os

expositores verificaram os seus respectivos stands e fazerem suas considerações finais, tais como:

10.1. Conferir o nome do stand;
10.2. Conferir o link de acesso ao site;
10.3. Conferir os contatos (telefones, e-mails, WhatsApp, SAC, etc)
10.4. Conferir os vídeos e outros matérias que foram enviados (folders, e-book, apresentações)

10.5. Link de acesso para o teste: https://app.virtualieventos.com.br/expolog2020

EVENTO TESTE


