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Em parceira com uma das mais experientes produtoras audiovisuais 
em Portugal, disponibilizamos uma alargada oferta de serviços 
multimédia que lhe vão permitir criar eventos híbridos totalmente 
interativos e envolventes.  

Graças às mais recentes inovações tecnológicas e a equipas de 
profissionais especializadas, estamos preparados para criar eventos 
híbridos que oferecem, a todos os participantes remotos, a mesma 
experiência... única e envolvente.

GARANTIMOS A COBERTURA
DAS SUAS NECESSIDADES
ATRAVÉS DE UM SERVIÇO FEITO
À MEDIDA DO SEU DESAFIO
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Preparados para responder às mais recentes 
exigências da comunicação digital, o Grupo Pestana 
oferece as melhores condições para a realização do 
seu evento híbrido. 
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Graças às 100 unidades hoteleiras espalhadas por 16 países em todo 
o mundo, o Grupo Pestana reúne as condições ideais para a 
realização do seu evento multi-hub.  

Escolha a unidade hoteleira que lhe é mais favorável para centralizar 
o seu evento e, a partir daí, conecte-se com múltiplos locais.  

A audiência (presencial nas unidades hoteleiras que selecionar) 
interagem remotamente entre si e com os restantes locais.
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Em conexão com o mundo.  
Criamos experiências digitais fluentes e seguras 
para continuar a aproximar pessoas, marcas e 
empresas. 

Somos capazes de manter 
vivo o seu evento
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Engagement                              
Eventos Online                            
Live polls                                  
Live questions                            
Registo de participantes               
Funciona offline                           
Várias salas e dias                       
Integração com redes sociais         

Dispomos de inúmeras plataformas que permitem que todo o seu evento
fique reunido num único espaço virtual totalmente
personalizado e criado à medida.

Apoiamos o seu evento com as mais inovadoras 
soluções multimédia.

Networking
Eventos Híbridos
Live feedback
Workshops                     
Menu customizado
Stands
Agenda pessoal
Notícias

Tudo o que precisa para 
transmitir os seus 
eventos ao vivo
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Transmita o seu evento num cenário totalmente personalizado e
criado à imagem da sua marca. Opte por imagens estáticas ou em
movimento e crie o ambiente que torna a sua comunicação mais
dinâmica e envolvente.
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•Estúdio móvel Chroma Key
•Audiovisuais (Câmaras, Iluminação e Audio)
•Cenário 3D Personalizado
•Staff Técnico

Inclui:

PACK GO HYBRID 1 – Estúdio Chroma Key

REALIZE O SEU EVENTO VIRTUAL
NO NOSSO PALCO PERSONALIZÁVEL,
COM POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO
EM DIRECTO DO SEU PÚBLICO
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•Audiovisuais locais (Câmaras, Iluminação e Audio)
•Integração de oradores remotos
•Live Streaming do evento
•Staff Técnico

Inclui:

Transmissão online que conjuga a presença física (de um pequeno 
grupo de pessoas num único local) com a presença virtual (a grande 
maioria da audiência participa remotamente)
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PACK GO HYBRID 2 – Evento Hibrido

Uma boa quantidade dos participantes 
não pode comparecer?
Faça um evento híbrido
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Inclui:
•Audiovisuais locais  (Video, Iluminação e Audio)
•Visualização do Broadcast da sala principal
•Staff Técnico

O seu grupo de trabalho pode estar dividido por várias salas que 
assistem, em simultaneo, a um mesmo evento.

PACK GO HYBRID 3 – Multi-room
                                        Broadcast Communication

Divida grupos grandes em várias salas 
no mesmo local e 
transmita para eles
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Eventos que decorrem em simultâneo em vários locais.

Garante a conexão de grupos de participantes em diferentes 
cidades, países ou continentes de forma totalmente dinâmica. 

Graças à tecnologia utilizada a interação  faz com que pareça que 
todos os participantes estão  no mesmo local, interagindo "cara a 
cara".
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•Audiovisuais nos vários locais do evento (Câmaras, Iluminação e Audio)
•Integração de oradores remotos
•Conexão entre os vários locais do evento
•Live Streaming do evento
•Staff Técnico

Inclui:

PACK GO HYBRID 4 – Multi-room/Multi-venue
                                        Networked Communication

Os oradores não
podem estar presentes?
Com a Multishow podem
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Recorra a uma das várias opções de transmissão que 
disponibilizamos para dar a conhecer o seu evento a uma audiência 
mais vasta e alargada.

REDES SOCIAIS: transmissão ao vivo através da sua página de 
Facebook, LinkedIn ou Youtube

LANDING PAGE: transmissão ao vivo através da sua web page ou 
através de landing page criada para o evento
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Transmitimos o seu evento. 
Potenciamos a sua mensagem. 

Qualquer que seja o seu contexto atual,
o Grupo Pestana tem uma solução
que se adequa a si
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ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO
DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO SEU EVENTO

Estúdio móvel montado na unidade Pestana que selecionar
Solução para eventos virtuais
Altamente adaptável

PACK GO HYBRID 1 – ESTÚDIO CHROMA KEY

PACK GO HYBRID 2 – EVENTO HIBRIDO

Grupos restritos, em reunião presencial na unidade Pestana que 
selecionar, em conexão com plateia virtual
Solução com uma forte componente digital de transmissão para
alcance de audiências em outros locais

PACK GO HYBRID 3 – MULTI-ROOM
                                        BROADCAST COMMUNICATION

Um mesmo evento é visualizado, em simultâneo, por plateias 
presenciais reduzidas, distribuidas por várias salas da unidade
Pestana que selecionar
Solução ideal para reuniões com elevado número de participantes 
presenciais 

PACK GO HYBRID 4 – MULTI-ROOM/MULTI-VENUE
                                        NETWORKED COMMUNICATION

Eventos decorrem, em simultâneo, em várias unidades Pestana
Solução que conecta grupos de participantes em diferentes cidades, 
países ou continentes
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LISBOA
Pestana Palace                     eventos.palace@pestana.com
Pestana Cidadela de Cascais   eventos.pousadacascais@pestana.com
Pestana Sintra Golf                groups.lisbon@pestana.com
Pestana Cascais                    eventos.cascais@pestana.com
Pousada de Lisboa               ana.amorim@pestana.com

PORTO                               groups.porto@pestana.com 

ALGARVE                            eventos.algarve@pestana.com
 
MADEIRA : 
Pestana Carlton Madeira         mpaz.garcia@pestana.com
Pestana Promenade               ricardo.assis@pestana.com
 


