PLATAFORMA INSCRIÇÕES ONLINE
Aqui seu Evento Ganha Força !

Fonte: Google Ads

Estatísticas da Plataforma Inscrições Online
Temos uma média diária de quinhentos acessos únicos, totalizando mensalmente uma marca superior a quinze mil
usuários. São esportistas que não abre mão da qualidade de vida interessados em esportes como mountain bike, duathlon,
triathlon, corrida, ciclísmo e Viagens de Aventura no Brasil e no Exterior.

Quais são os custos para o organizador ?
Taxa de serviço de divulgação e inscrições:
10% do valor da inscrição ou valor mínimo de R$ 5,00 para inscrições gratuitas ou com valores inferiores a R$ 50,00.
Esse valor poderá ser descontado do organizador ou repassado ao atleta inscrito como taxa de serviço da Plataforma

Como é realizado o repasse das inscrições ao
organizador do evento?

Atendendo o Código Brasileiro de defesa do
consumidor e o prazo de compensação bancária, o
repasse do valor arrecadado, descontados os custos
dos serviços, serão depositados na conta bancária do
organizador 02 (dois) dias úteis após realização do
evento.

Vantagens de organizar seu evento na plataforma:
1. Uma página com todas informações do evento;
2. Banner semanal na Newsletter enviada para mais de 27.000 e-mail cadastrados;
3. Divulgação na página do Facebook e Instagram da Plataforma;
4. Atendimento Tira Dúvidas de segunda a sexta feira das 9 às 18 hs via WhatsApp e e-mail;
5. Relatórios de inscrições online ou offline de acordo com a definição de amostragem das inscrições
definida pelo organizador.
Custo opcionais para outros serviços oferecidos pela Plataforma:

1. Consultoria de estratégia de marketing, organização estrutural e lista de fornecedores - R$ 300,00
2. Divulgação de Banner extra no Top da página principal da plataforma por mês - R$ 300,00
3. Divulgação de página do evento com link para outra plataforma por mês - R$ 500,00

Como incluir seu evento na Plataforma?
• Enviar para nossa central de cadastramento inscricoes@tripadventure.com.br em arquivo World
com detalhamento de programação e regulamento do evento bem como banners para aplicação
sendo nos seguintes formatos:
• Banners 1250 x 500 pixels para a testa da
página do evento
• Banner 500 x 500 pixels de chamada para
a página de abertura do site e redes
sociais da Plataforma - Facebook,
Instagram e WhatsApp.
• Obs.: Os banners não deve conter
telefones nem e-mails de patrocinadores
ou organizador.

