
PROTOCOLO DE
EVENTOS



PRETENDE REALIZAR UM EVENTO? 
VEJA COMO A FÁBRICA PODE TE AJUDAR!

O projeto busca incentivar o representante/distribuidor a realizar eventos
em sua cidade. Promovendo mais visibilidade da marca, voltado para
diversos profissionais da beleza, o evento conta com a participação de
um técnico, que pode ser a embaixadora da marca, ou algum profissional
de referência, a critério do representante. Contamos com um protocolo
padrão, que deve ser seguido.

> OBJETIVOS > VANTAGENS
> Promoção da marca;
> Captação de novos clientes;
> Aumentar o faturamento;

> Promove a visibilidade da marca
   na cidade;
> Proporciona crescimento ao 
   representante

> Aumentar o faturamento;



DESENVOLVIMENTO DO EVENTO

Tendo em vista que um evento é idealizado para agregar conhecimento aos
profissionais da beleza que participam do curso, busca-se levar novas
técnicas, ensinamentos e conhecimento ao público, além de proporcionar
um contato maior do representante com seus clientes. Tenha em mente que
o valor do ingresso deve ser suficiente para custear as despesas gastas com
o evento, por exemplo: aluguel, alimentação, hospedagem e etc.

Palco;

Telão, Projetor ou Tv com estrutura;

Mesas com forração e cadeiras;

Passarela: Tapete no centro para desfile;

Mesa de Som com 2 microfones sem fio e 1 microfone lapela;

Notebook;

Ar Condicionado ou Climatizador;

Flipchart e Canetão;

Cadeiras de Salão e Lavatórios;

Equipe de Limpeza;

Fotógrafo;

Alimentação durante o curso: Café da Manhã, Almoço e
Lanche da tarde;

ESTRUTURA

Cozinha;



Banners

Certificados

Fichas de
Pedidos

Crachás

Panfletos Home Care

Conteúdos

A FÁBRICA PODERÁ FORNECER:

CHECKLIST PARA PRODUÇÃO DOS CABELOS:

2 Carrinhos Auxiliar; 

Cumbucas;

Pincéis;

Toalhas;

Secador;

Chapinha;

Capa para as Modelos;

Pentes;

Plaquetes;

Papel Alumínio;

Prendedores;

Escovas para Desembaraçar

O local deverá contar com uma sala particular e reservada, que 
servirá de camarim para a equipe. É ideal preparar com 
antecedência uma pasta/sacola para os participantes, que deverá 
ser entregue no início do curso contendo: certificado, crachá, ficha de 
pedido, papel para rascunho, caneta, panfleto e algum brinde de sua 
preferência.

Valdison Batista
C E O - G R U P O V B
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