Desperte o interesse público
com eventos da Web de alto
impacto

Destaques do Cisco WebEx Event
Center
• Conecte-se com públicos grandes
e geograficamente dispersos de
maneira mais fácil e econômica.
• Desperte o interesse dos convidados
com vídeos de alta qualidade e
conteúdos multimídia interessantes.
• Gerencie eventos da Web facilmente,
da inscrição até o acompanhamento
e a análise após o evento.
• Monitore, qualifique e cultive leads
e mescle informações importantes
sobre os convidados com seus
bancos de dados de marketing e de
vendas.
• Comporte até 3000 convidados em
um único evento
• O suporte móvel oferece uma
experiência avançada de eventos
em qualquer lugar, com áudio, vídeo
e compartilhamento de conteúdo
fornecido através de dispositivos
Android, iPhone e iPad.

“Esses webcasts fizeram uma diferença
significativa em nossa capacidade de
realizar um gerenciamento de alto nível
em estabelecimentos de saúde, pois os
eles contam nossa história de maneira
muito proativa e acessível.”

Alcance os prospects de vendas e
os funcionários em todo o país ou no
mundo inteiro sem gastos com viagens e
instalações. O Cisco WebEx® Event Center
ajuda você a comercializar seus produtos
e serviços de maneira mais eficiente com
eventos e webinars on-line em tempo real.
Você também pode usar o WebEx® Event
Center para fazer suas reuniões e eventos
corporativos on-line para alcançar mais
convidados, reduzir custos e aumentar a
participação.
Os eventos on-line e multimídia ampliam o
alcance e o impacto
O Cisco WebEx Event Center torna fácil
e econômico aumentar o alcance e a
eficácia com eventos e reuniões on-line.
Comunique-se com os públicos internos e
externos em uma escala maior e com um
menor custo. Sustente suas iniciativas de
vendas e de marketing com ferramentas
para rastrear, despertar o interesse e
manter o contato com os prospects. Os
apresentadores podem usar multimídia
para despertar o interesse público e criar
eventos inesquecíveis, também podem
compartilhar apresentações, demonstrar
produtos e transmitir arquivos de vídeo.
Os locutores também podem interagir
com os participantes em tempo real
usando pesquisa, bate-papo e Perguntas
e Respostas. O Cisco WebEx Event Center
possui vídeo de alta qualidade (360p) que
permite que os participantes vejam os
apresentadores e os membros da equipe
em alta resolução.
Gerenciar campanhas e eventos do início
ao fim
Aproveite a ampla variedade de ferramentas
para gerenciar eventos do início ao fim.

—R
 andy Lasnick, Diretor de Marketing,
LUMEDX
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Cisco WebEx Event Center
Resumo do produto

Aumente o número de participantes usando
convites por e-mail, confirmações e
lembretes automáticos. Registre convidados
com formulários personalizados e pontue
automaticamente leads de entrada com
as ferramentas de gerenciamento de
leads integradas. Durante um evento,
os apresentadores podem monitorar a
atenção usando a ferramenta de indicador
de atenção, identificando convidados
importantes. Após o evento, você pode
enviar o link da gravação do evento para os
convidados e fazer o upload de informações
importantes sobre os convidados e
a inscrição para o gerenciamento do
relacionamento com o cliente (CRM) e para
os sistemas de automação de marketing.
Conte com a Cisco para obter um serviço
WebEx seguro e escalável
O Cisco WebEx Event Center é fácil de
usar e não requer software ou hardware
novo, facilitando a implantação e a escala
conforme suas necessidades mudam. Os
serviços da Cisco WebEx são entregues sob
demanda pela Cisco Collaboration Cloud,
uma rede global de alto desempenho. O
Cisco Collaboration Cloud utiliza um modelo
de segurança multicamada robusto que
inclui o uso das criptografias Segurança da
camada de transporte (TLS) de 128 bits
e Padrão avançado de criptografia (AES)
de 256 bits para a criptografia de dados,
juntamente com a política de controles
detalhados. Os processos de segurança são
rigorosamente controlados, com detalhes
de conformidade apresentados no relatório
Demonstrações de Padrões para Contratos
de Certificação (SSAE).

Melhorar a eficácia de eventos e campanhas
Planejamento e divulgação

Presente

Acompanhar e desenvolver

Gerenciamento de e-mail
automatizado com modelos
personalizados
Envie convites, confirmações,
lembretes e acompanhamentos
automaticamente. Aproveite modelos
personalizáveis para HTML ou e-mails
de texto.

Vídeo de alta qualidade e alto-falante
ativo
Exiba até cinco vídeos de alta qualidade
(até 360p) do apresentador e membros
da equipe. A tecnologia Active
Speaker apresenta automaticamente o
palestrante no vídeo principal, ou você
pode decidir bloquear um membro da
equipe específico. Comporta até 3000
participantes em uma sessão sem
vídeo e até 500 em uma sessão com
vídeo.

URL de destino pós-evento
Direcione os convidados para um
URL de marketing ou outro destino
para que possam visualizar ou baixar
informações sobre o produto ou entrar
em contato com o departamento de
vendas.

Perguntas de inscrição personalizadas
e pontuação de lead
Obtenha todas as informações do
inscrito e atribua automaticamente
pontuações de qualidade de leads com
base em seus próprios critérios.
Promoções em todos os seus pontos
de contato
Aproveite ao máximo cada
oportunidade de interagir com
seus prospects ao tornar materiais
promocionais disponíveis no registro e
através de comunicações pré e pósevento.
Gerenciamento de registro com
controle de participação
Economize tempo e ajude a garantir
uma experiência de registro tranquila
com a aprovação automática de
inscritos e os filtros personalizados.

Desperte o interesse do público com vídeo
de alta qualidade e conteúdo multimídia
interessante. Mantenha interação contínua
usando Perguntas e Respostas, bate-papos
e pesquisas.

Sala de preparação privada
Disponibilize uma sala virtual privada na
sessão para que os apresentadores e
membros da equipe pratiquem antes
do início do evento.
Conteúdo multimídia
Os locutores podem compartilhar
apresentações, aplicativos, quadros
brancos e também transmitir arquivos
de vídeo e anotar o conteúdo
compartilhado em tempo real. Exiba
conteúdo pré-carregado e reproduza
músicas enquanto os convidados
aguardam o início do evento.
Áudio flexível e integrado
Escolha um número para chamadas
de teleconferência global pagas
ou gratuitas, VoIP bidirecional ou
transmissão de áudio. Com áudio
integrado, o organizador pode controlar
o áudio dos participantes, e todos
podem ver quem está falando.

Pesquisas pós-evento e mensagens
de e-mail de acompanhamento
Envie automaticamente as mensagens
de e-mail com links para a gravação
do eventos e da pesquisa pós-evento.
Veja os resultados da pesquisa em um
ambiente altamente seguro.

Pontuar e analisar
Relatórios personalizados e
padronizados
Veja informações de registro e
presença, pontuações de leads e
duração da participação usando
relatórios personalizados ou
padronizados. Use o monitoramento
de origem de lead para identificar as
fontes mais eficazes para participação.
Exporte para o CRM e para sistemas
de automação de marketing
Acelere o acompanhamento das
vendas fazendo o upload de dados do
evento, como respostas a pesquisas e
informações de registro, para o CRM
e para os sistemas de automação de
marketing, inclusive o Salesforce.com,
o Oracle On-demand CRM e o Eloqua.

Perguntas e respostas, bate-papo,
pesquisa e monitoramento de atenção
Siga e responda perguntas do público
usando o recurso de Perguntas e
Respostas. Converse em particular ou
publicamente com membros da equipe
ou convidados durante o evento.
Monitore o interesse com pesquisas
em tempo real e com a ferramenta
indicadora de atenção.

O Cisco WebEx Event Center é atualizado regularmente, de acordo com as necessidades de compatibilidade mais recentes do sistema. Visite
www.webex.com.br/ para ver os requisitos do sistema.
Os idiomas compatíveis são Português Brasileiro, Chinês (simplificado e tradicional), Dinamarquês, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano,
Japonês, Coreano, Russo, Espanhol (Europeu e Latino-americano) e Turco.
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