
Resultados 
ARRAIÁ DA ABRADI-SP
06 DE AGOSTO DE 2021



ASSISTA A LIVE

O QUE FOI O ARRAIÁ?

Foi um evento interativo, totalmente diferente de tudo realizado
até hoje, em formato híbrido a festa julina foi desenha para ter
dois momentos: Negócios e Entretenimento para os associados. 

Na parte de negócios aconteceram 03 salas de consultorias
simultâneas: Jurídica, Financeiro e Certificação LGPD. 
 Comandadas por três especialistas do mercados com duração
de 30 min cada sala. Sendo assim, o associado teve a
oportunidade de 1h30 de conhecimento, esclarecimentos de
dúvidas e networking; 

Como encerramento e entretenimento aconteceu uma live no
canal do YouTube da ABRADi aberta a todos. 

Todos os inscritos no evento receberam em casa um kit julino
patrocinado pela Santa Helena entregue pela equipe da
ABRADi-SP. 

QUANDO ACONTECEU: 

30 DE JULHO DE 2021

Entenda o evento

https://www.youtube.com/watch?v=3il_b0PY9AE
https://www.youtube.com/watch?v=3il_b0PY9AE


09 de julho

Início da Divulgação 

15 de julho 

abertura das inscrições 

27 a  29 de julho

Entrega de 220 kits 

30 de julho

17h30 - Salas de consultorias 
19h - Live de encerramento 

Linha do tempo



PATROCÍNIO DE 250 KITS
JUNINOS 

VALOR DE R$9500,00 

Patrocinador e Apoio 

APOIO NA TRANSMISSÃO APOIO NA DIVULGAÇÃO



VANESSA ALBUQUERQUE - MONTAÑES
ALBUQUERQUE ADVOGADOS

Jurídico 

Palestrantes

ROSE RAMOS - AGÊNCIA SABIÁ

Certificação LGPD 

SILVIO SOLEDADE - PLANO
GESTÃO
Financeiro

Download do material Download do material

https://abradi.com.br/wp-content/uploads/2021/08/passos-prticos-rumo-certificao-lgpd-sabi-abradi-julho-2021.pdf
https://abradi.com.br/wp-content/uploads/2021/08/material_juridico.pdf


Foram distribuídos 220 kits com
guloseimas típicas de festa junina
para os inscritos no evento:
agentes digitais e colaboradores
da ABRADi.  

Após o evento, foram doados 13
kits para a Associação e
Comunidade Casa de Nazaré,
localizada na cidade de Jundiaí que
abriga crianças em situações de:
omissão, negligência, abandono.

Os demais kits foram utilizados
para composição do cenário e
marketing. 

CARTA DE DOAÇÃO

https://abradi.com.br/wp-content/uploads/2021/08/ofcio-abradi.pdf


Sendo um evento híbrido,
houve composição do
cenário. E foram utilizados os
produtos do patrocinador. 

O que acabou gerando mais
visibilidade e comentários
durante a live e no grupo
interno de associados da
ABRADi. 



INSTAGRAM

FACEBOOK E LINKEDIN

WHATSAPP

Foram mais de 50 stories compartilhado no instagram e repostados
pela ABRADi-SP; 
Mais de 10 vídeos recebidos em forma de agradecimento; 
Postagens com marcações a ABRADi-SP no feed. 

Tivemos em torno de 12 postagens no Linkedin e Facebook. 

Mensagens de agradecimento e parabenização nos grupos de
WhatsApp



Houve um crescimento
orgânico no Instagram da
ABRADI-SP de 6% no
período de 16/07 a 02/08. 

Passamos de 1003 para
1059 no período. 



Confira alguns posts: 

raquelbersano global.projectpontozapalexandraebert



Confira alguns posts: 

prof_edgaralmeida onix.agenciadigitalhelenasordillizenarodigital



Mais alguns números 

Like - Comentário - Saved - Visualizações - Interações - Alcance - Impressões



POST DEREDES SOCIAS 

SITE

NEWSLETTER

YOUTUBE

Post na redes sociais da ABRADi-SP como #tbt do evento; 
Redes Sociais: Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter 

PÓS EVENTO

Matéria com os resultados do evento no site da ABRADi
(www.abradi.com.br)

Divulgação da matéria do site na Newsletter da ABRADi-SP,
para uma base de mais de 5mil contatos. 

impulsionamento do vídeo da live no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=3il_b0PY9AE


Rodrigo Neves 

Presidente da ABRADi Regional São Paulo
rodrigo.oliveira@abradisp.com.br

Letícia Brandão

Coordenadora Executiva da ABRADi Regional São Paulo
leticia.brandao@abradisp.com.br

abradisp

@abradi_sp
 

ABRADi SP
 

ABRADiNacional 

@abradi_sp 
 

https://pt-br.facebook.com/abradinacional/
https://www.instagram.com/abradi_nacional/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/ABRADiNacional/
https://twitter.com/abradi_nacional?lang=pt

