
Rampa de Produtos 
Apresente o seu conceito ao júri principal: O público e os Investidores. 
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Rampa de Produtos 

¤  Expor a sua marca/produto ou Startup a uma audiência sem fronteiras é uma 
etapa crucial para mostrar que a sua ideia, marca ou produto satisfaz as 
necessidades do mercado (actual e potencial). 

¤  Esta edição virtual oferece a chance de mostrar e validar o conceito da sua 
marca, produto ou startup para uma audiência sem fronteiras através de uma 
experiência on-line exclusiva e interativa. Obtenha feedback na hora, com 
votação dos participantes, se o seu projecto satisfaz as suas necessidades e 
receba sugestões para otimizar.  

¤  Faça co-criação com o seu público! 

Como funciona? 

¤  Aumente/reforce a visibilidade da marca e apresente a sua obra-prima aos 
participantes, sem fronteiras. 

¤  Mobilize o seu público para estar ligado e conhecer as novidades da sua marca. 
¤  Tenha uma interação on-line, ainda que cara-a-cara, com o seu público.  
¤  Agende reuniões com um especialista. 

Estruture o conteúdo da 
apresentação da solução 
que a sua marca/startup 
tem para o mercado. 

Prepare o equipamento e 
faça a transmissão(2). 

Que tal mostrar a sua marca/produto ou startup para todo o mundo, directamente em 
suas casas ou escritórios? 

Já está!  
A sua apresentação na 
plataforma para uma 
audiência de potenciais 
clientes e investidores 
sem fronteira. 

1	 Faça uma imersão à  
proposta  de valor da sua 
marca, produto ou startup. 

3	

4	

Convide os seus clientes 
actuais para este dia. 

2	

(2)Pode obter serviços profissionais de audiovisual com o nosso Parceiro de Audiovisiual. 



Junte-se! 
Apresente as suas 

novidades ao mundo. 

Startups que têm novidades para si neste dia. 

O “Uber” do transporte de carga 



Networking 
Não estarás sozinho. 
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Networking	
Com	 a	 lista	 de	 par3cipantes	 disponível,	
poderá	pesquisar	por	pessoas	com	 interesses	
em	 áreas	 similares	 e	 começar/agendar	 uma	
reunião	u3lizando	a	App.	

Networking 

Feed	
Par3lhe	a	sua	
experiência	com	
os	restantes	
par3cipantes,	
postando	no	Feed	
do	evento.	

Menú	de	Acesso	ao	Pavilhão	da	Feira	
Poderá	 visitar	 todos	 Stands	 dos	 expositores,	
interagir,	fazer	video-chat,	encomendar,	marcar	
reunião	antes	e	depois	da	Feira,	etc,	tudo	o	que	
precisar	sobre	o	expositor,	e	em	tempo	real.	

Menú	de	Acesso	à	Conferência		
Poderá	 aceder	 às	 intervenção	 dos	 vários	
especialistas	oradores	neste	evento.	
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O maior evento de Inovação em Angola. 
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