
Checklist 
para criar 
o seu 
evento

M A T E R I A L

Missão:
Vendas ao vivo



Na Hotmart, você pode usar a solução de 
Eventos Online para fazer mentorias em 
grupo, aulas ao vivo, palestras, congressos, 
workshops ou conferências. Você cria, 
vende o ingresso online, realiza o evento e 
ainda pode vender outros produtos ou 
conteúdos complementares em uma área 
exclusiva.

Guarde este checklist, pois ele possui todas 
as informações que você precisa para criar 
o tipo de evento que mais combina com o 
seu negócio.



Pesquise o que seus concorrentes e referências têm feito em 

eventos online. 

Defina um tema que tenha relação com o seu negócio digital. 

Escolha um nome que chame a atenção de quem já é seu 

público e dos potenciais compradores (leads).

Primeiros passos

EXTRA: se precisar, organize a equipe envolvida 
na apresentação e produção do evento.

Selecione um moderador para o chat.

Confira a disponibilidade dos convidados (se houver).

Agende com um especialista em produção de vídeos 

(se necessário).

Defina os canais em que você fará a divulgação do 

evento.



Acesse sua conta Hotmart.

No menu lateral à esquerda, clique em Cadastrar Produto.

Escolha Evento online.

Complete as Informações básicas Depois é só clicar 

em Continuar. 

Defina Datas e horários do seu evento. Clique de novo em 

Continuar. 

Agora você chegou à etapa da Precificação, em que se 

define a moeda, garantia e valor do produto. Clique 

em Continuar. 

Agora, você vai chegar em uma tela em que pode conferir 

todos os detalhes do produto. Clique em Área de Eventos 

no menu interno à esquerda. A Área de Eventos é um 

espaço exclusivo em que você insere os conteúdos e quem 

comprou o ingresso pode acessar. 

Escolha a opção Acessar Área de Eventos. 

Configurações gerais



Para adicionar conteúdo, clique em Programação no menu 

lateral à esquerda.

Depois clique em + Adicionar.

No Editor de Programação, dê um nome a este conteúdo, 

selecione a sala, escolha se ele será gratuito ou não e clique 

em Salvar e voltar. 

Após criar o módulo, você será redirecionado para a 

Programação. Lá, você vai ver o módulo que você acabou 

de criar com algumas opções no lado direito. Clique em Live. 

Então, vai abrir uma tela de Criação de live, em que você 

deve escolher o Método de Transmissão (Youtube ou 

Vimeo) e inserir o link do vídeo. 

Depois, insira o título, descrição, data e horário da 

transmissão. 

Clique em Salvar e voltar. 

Na tela com os módulos, opte pelo módulo da live e clique 

em Publicar.

Para conferir o evento, basta clicar em Acessar Painel ao 

lado do módulo que deseja. 

Atente-se às informações dos últimos passos da 

configuração da sua live no YouTube ou Vimeo. 

Na hora certa, clique em Iniciar Transmissão.

Configurações do evento



Você pode deixar o seu evento ainda mais completo. 
Confira as configurações complementares que podem fazer 
toda a diferença para o seu público.

Em Salas, no menu lateral à esquerda, você pode dividir os 

participantes da maneira que quiser. Inclusive cada um 

pode ter acesso a conteúdos diferentes. 

Clicando em Participantes, é possível conferir todos os 

participantes, seu progresso e engajamento com o 

conteúdo.

Em Comunicado, você pode criar mensagens para todo o 

público ou apenas parte dele. 

Sabia que todos os participantes podem comentar em cada 

um dos conteúdos criados por você? E, na seção de 

Comentários, você pode responder e gerenciar cada um 

dos comentários.

Clicando em Vendas, é possível conferir o progresso das 

suas ações com os recursos de recompra e Acesso Plus. 

Em Configurações, você pode alterar os dados, 

personalizar os módulos de conteúdo, criar o certificado 

e mais. 

Configurações extras do evento



Além de entregar uma experiência interativa para o seu 
público, a solução permite que você venda outros produtos 
ou materiais complementares durante o evento para os 
participantes. E você não paga a mais por isso. 

Para anunciar outros produtos no evento e fora das 
transmissões ao vivo:

Para oferecer outro produto em módulos de conteúdo 

prontos, clique em Anúncio. 

Em Conteúdo, defina o nome, escolha o produto, insira a 

descrição, mídia e configure o período que deseja que o 

anúncio fique no ar. 

Caso seja um anúncio em um novo módulo, clique em + 

Adicionar e repita o processo. 

Para oferecer conteúdos extras pago no evento e fora 
das transmissões ao vivo:

Clique em + Adicionar 

Complete as informações solicitadas e habilite a seção de 

Conteúdo gratuito.
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Para vender durante as transmissões ao vivo:

Durante a transmissão ao vivo, escolha o momento certo 

para enviar um link ao vivo no chat para os participantes, 

clicando em Gatilhos.

Depois, em Novo gatilho.

Clique em Link externo (CTA).

Agora, escreva o texto do gatilho e do botão. Você também 

pode determinar o tempo de exibição e a cor do fundo.

Para completar, insira o link que deseja divulgar. Pode ser a 

página de pagamento (checkout) do produto que você está 

vendendo, a página de captura de um lançamento ou um 

link para uma comunidade Premium no Sparkle

Depois, clique em Salvar alterações

No momento ideal na conversa, ative a oferta. Ao ativar, um 

botão vai aparecer no topo do chat. Esta é a sua 

oportunidade de vender ao vivo! 
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Acesse sua conta Hotmart.

No menu lateral à esquerda, clique em Produtos e depois 

em Sou Produtor(a).

Escolha o evento que deseja divulgar.

No menu interno à esquerda, clique em HotLinks.

Copie o link do checkout e o cole onde quiser divulgar. 

Pode ser página de vendas, email marketing, redes sociais, 

grupos privados e mais.

Você também pode divulgar o link da página de vendas 

externa para sua audiência. Assim, é possível conferir mais 

informações, além de comprar o ingresso online. 

Como divulgar a venda 
online do evento



Hora do roteiro: como organizar o que falar em 4 
principais tópicos

Pesquise na internet sobre o que as pessoas têm falado a 

respeito do assunto que você escolheu para o seu evento. 

Caso você vá falar de mais um tema, amplie sua pesquisa. 

Busque por fontes confiáveis que tenham dados a respeito 

do tema. 

Escreva em tópicos quais são os principais assuntos que 

você vai trazer para sua audiência e já mapeie as possíveis 

dúvidas e objeções que o público pode ter e já prepare as 

respostas para elas. Se você fizer mais de uma transmissão 

ao vivo, tenha uma lista dessas para cada uma delas.

Crie as apresentações (se você for usar).

Pré-evento

Ensaie a apresentação.

Organize o cenário.

Confira se a câmera ou a webcam estão funcionando.

Teste o microfone e o fone de ouvido.

Confira a iluminação.
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No dia | Checagem geral

Faça um novo teste da infraestrutura.

Quem está participando da sua live tem interesse no que 

você tem a dizer, portanto confie em si mesmo(a) e na 

relevância do seu conteúdo. 

Siga seu roteiro, por mais simples ou complexo que ele 

possa ser. Ele será o seu guia!

Interaja com a audiência, respondendo às dúvidas.

IMPORTANTE: escolha o momento certo para enviar um 

link ao vivo no chat para os participantes, clicando em 

Gatilho e configurando texto, cor e link. Pode ser a página 

de pagamento (checkout) do produto que você está 

vendendo, a página de captura de um lançamento ou um 

link para uma comunidade Premium no Sparkle. Ao ativar, 

um botão vai aparecer no topo do chat. Esta é a sua 

oportunidade de vender ao vivo!
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Envie um e-mail de agradecimento para a lista (lembre-se 

de inserir um CTA para manter o engajamento, de acordo 

com a sua estratégia).

Use a lista de participantes para trabalhar o relacionamento 

por meio de email marketing.

Aproveite a lista de inscritos para fazer campanhas de 

anúncio e remarketing nas redes sociais.

Pós-evento




