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Como conviver com uma Pandemia 
e estar presente no Mercado?

Uma inesperada pandemia, chegou mudando todos os conceitos que tínha-

mos de convivência. 

Como se prevenir em um estado de guerra, se privando de toda forma de 

contato entre as pessoas, evitando contamina-las ou ser contaminado? 

As empresas, procurando se adaptar ao novo sistema, deixaram de crescer, 

de fazer novos contatos, de fazer negócios presenciais, esperando dias me-

lhores. Porém, a cada dia mais e mais problemas vão surgindo, diminuindo 

as oportunidades de negócio e pressionando as metas anuais. As formas de 

negociação que conhecíamos até então, hoje não existem mais. As grandes 

feiras onde todos os clientes potenciais vinham prospectar novos fornece-

dores, sumiram.

Portanto, precisamos nos reinvetar

CENÁRIO PARA VEGA LIVE
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Temos que ser criativos para sermos 
lembrados novamente pelos clientes

A Gênesis Stands e Eventos, com a experiência de mais de 40 anos na di-

vulgação e elaboração de projetos de comunicação, stands e eventos, está 

criando soluções práticas e eficientes para enfrentar esse cenário. 

A nossa proposta, que já está dando bons resultados, é a assessoria em defi-

nições que possam auxiliar o nicho específico de mercado, seja ele indústria, 

distribuidor, representante ou importadora. Após uma reunião inicial, cole-

tamos dados para elaboração do briefing e elaboramos projetos que possam 

viabilizar negócios com rapidez e eficiência, aproveitando o custo reduzido 

de construção interna. 

A Gênesis projeta e executa showrooms, stands ou cenários para lives, sem-

pre se adaptando às necessidades específicas do cliente. Nossos projetos 

sempre são únicos e inéditos, configurando assim uma apresentação impac-

tante para stakeholders. 

Fornece ainda total assessoria no desenvolvimento do projeto e da infraes-

trutura, oferecendo a oportunidade de contatos mais produtivos. 

Com o projeto em mãos, os clientes ainda podem optar por contratar servi-

ços adicionais de produção de vídeo, comunicação visual (como letras-caixa 

e luminosos), backdrops e material impresso. 

Mostre aos diretores de sua empresa o quanto você é criativo utilizando 

nossas ferramentas para fazer bons negócios. 

A Vega (vega.com) solicitou uma solução para demonstração de produtos 

em lives com os fornecedores. Inicialmente, a procura era pela reprodução 

de um stand tradicional de grandes feiras.

Após elaboração do projeto, foi possível atender às expectativas de um ce-

nário para demonstração de produtos fornecidos pela Vega. Assim, o cená-

rio construído conseguiu gerar valor para o cliente, além de possibilitar a 

produção de material com caráter permanente no meio digital.
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Outros serviços oferecidos pela Gênesis

Projeto de stands, cenários, showrooms e espaços corporativos

Locação de TV e video wall 

Comunicação visual, Sinalização, Fachadas, Letreiros e informativos

Backdrops  

Assessoria de execução de projeto 


