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O QUE É O BIZMEET?

O BizMeet  é um dos projetos da Wend, empresa de 
consultoria e soluções em TI. Trata-se de um portal de 
divulgação de notícias, fatos inovadores, tendências e 
destaques em Tecnologia da Informação.

PÚBLICO-ALVO

Diretores, Executivos, Assessores, CEO's e Gestores do 
Distrito Federal e proximidades.

COORDENAÇÃO

O nosso portal é gerenciado por pessoas que mantém 
c o n t a t o  c o m  a s  p r i n c i p a i s  l i d e r a n ç a s  p r i v a d a s  e 
governamentais da região.



NA MÍDIA

Ja fomos destaque em inúmeros veículos de comunicação 
como: TV Gênesis, BandNews, Rádio DFFM, Tudo Ok 

Notícias e outros. 



MERCADO

POR QUE INVESTIR EM INFLUENCIADORES DIGITAIS
O marketing de influência é uma estratégia que tem por objetivo 
tornar produtos, empresas e serviços mais confiáveis. 

dos compradores 
B2B usam as 

mídias sociais para 
pesquisar um 

produto/serviço

das compras B2B 
são influenciadas 
pelo boca a boca

dos tomadores de 
decisão B2B 

dependem de fontes 
online confiáveis para 

pesquisar sobre 
tecnologia de negócios



  ALGUNS DESTAQUES

 Artigos com mais de 
90 curtidas.

 Destaque em eventos 
de impacto para o 
ramo tecnológico.



   ALGUNS DESTAQUES

 Recebemos Moção de Louvor na Câmara;

 Permanecemos entre os 10 (dez) primeiros colocados do 
mundo em um campeonato recente de empreendedorismo;

 Temos parceria de conteúdo com o Jornal de Brasília;

 Empresas e Instituições de grande renome já investiram 
em nossas iniciativas como SEBRAE-DF, IBM, Amazon, 
entre outras; e

 Nossas ações foram destaque em mídias como o site da 
Fecomércio, Programa Estação Business, Revista Wide e 
muitas outras.



Com mais de 18 anos de atuação 
n a  á r e a  d e  Te c n o l o g i a  d a 
Informação, Juliana Ribeiro foi 
assessora e gerente em grandes 
organizações públicas e privadas. 
Através de sua coordenação, o 
BizMeet se concretizou como uma 
das pr incipais referências em 
Tecnologia e Inovação da Capital 
Federa l .  Atua lmente min is t ra 
palestras e workshops focados no 
mercado de novas tecnologias. 
Congressos de renome mundial já 
receberam a palestrante. JULIANA RIBEIRO

 BIZMEET

COORDENAÇÃO



PROPOSTA DE VALOR

Segundo um dos maiores investidores do Brasil, João 
Kepler, a moeda mais valiosa nos dias atuais é a 

ATENÇÃO, fator chave já conquistado pelo BizMeet.



MERCADO

POR QUE INVESTIR EM INFLUENCIADORES DIGITAIS

O marketing de influência é uma estratégia que tem por objetivo 
tornar produtos, empresas e serviços mais confiáveis. Atua 
identificando pessoas que tem mais influência sobre potenciais 
clientes e, assim, orienta a atividade de marketing em torno 
desse público.
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ENTREVISTAS DE RENOME 

Grandes autoridades l igadas à tecnologia já forneceram 
entrevistas ao nosso portal, eis alguns exemplos: Deputado Izalci 
(Presidente da Comissão que trata de assuntos de Ciência e 
Tecnologia da Câmara Federal); Bispo Renato (Presidente da 
Comissão que trata de assuntos  de Ciência e Tecnologia da 
Câmara Legislativa); Ruben Delgado (Presidente da Softex); 
Glória Guimarães (Presidente do Serpro) e muitos outros.



CANAL NO YOUTUBE 

Temos um canal de entrevistas com 
autoridades de renome regional e 

nacional. 
Na foto acima, como exemplo, entrevista com a Presidente do 

Serpro, Gloria Guimarães 



VANTAGENS

SUA ORGANIZAÇÃO SERÁ VISTA POR UM
PÚBLICO COM PODER DE COMPRA E INFLUÊNCIA

 O nosso foco é o público estratégico em Tecnologia e 
Inovação: Diretores, Executivos e Gestores;

 Somos uma equipe gestora altamente qualificada com 
ampla experiência na área de comunicação em 
tecnologia;

 Atendemos a um público alvo que possui confiança no 
nosso trabalho.

 Temos o apoio de jornalistas e produtores com ampla 
experiência de mercado; e



ACESSOS 

Uma média de 1.500 acessos por semana (FONTE: 
GOOGLE ANALYTICS).



CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO

BANNER TOPO

 VOCÊ PODE SER DESTAQUE

BANNER LATERAL

NEWSLETTER

IMPULSIONAMENTO/ 
FACEBOOK

Investimento sob consulta



VOCÊ PODE SER DESTAQUE

ARTIGO CUSTOMIZADO

Investimento sob consulta
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