Axis Focus
Software para Rodada de Negócios
O software de Rodada de Negócios é um aplicativo completo para gerenciamento de várias
modalidades de rodadas de negócio.
Realize o matchmaking de suas Rodadas de Negócio de maneira rápida, prática e automática!
1 - DESCRITIVO
Rodadas de Negócios são reuniões empresariais em que os representantes das empresas
apresentam seus produtos e/ou serviços aos demais participantes.
É um evento altamente produtivo pela capacidade de realização de networking e aproximação de
ofertantes com demandantes.
Permite a realização de negócios, parcerias e acordos comerciais.
As rodadas de negócios podem ser realizadas de duas formas: reuniões em grupo ou em duplas.
Reuniões em Duplas
Os participantes são dispostos em duplas e seguem uma agenda prévia de reuniões.
A agenda pode ser definida de duas formas: todos os participantes falam com todos os âncoras ou
somente os âncoras e participantes que tiverem interesses afins.

Por ser uma reunião privativa, o tempo normalmente fica na faixa de 5 a 30 minutos. É ideal para
rodadas de negócios setoriais e comitivas de empresários, em que os participantes podem conversar
com mais detalhes sobre oportunidades de negócio.
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Reuniões em Grupos
Os participantes são dispostos em mesas com um número específico de participantes por mesa.
Cada participante tem um determinado tempo (definido no início da rodada) para apresentar seu
negócio aos demais integrantes da mesa. Após a apresentação de todos os participantes da mesa é
feita a troca de mesas.
Pode-se utilizar empresas âncoras ou não. Quando realizada com empresas âncoras, os âncoras
ficam fixos na mesa e os demais participantes trocam de mesa entre as rodadas.

Normalmente o tempo para apresentação de cada participante é de 1 a 5 minutos, o que torna a
reunião dinâmica e permite maior número de participantes.
Este formato é ideal para rodadas de negócios multi-setoriais devido a alta capacidade de realização
de networking.
Em uma rodada com 7 mesas são esperadas até 49 empresas. Ao final do evento o participante terá
apresentado seu negócio para outras 48 empresas.
2 - SOBRE O SOFTWARE DE RODADA DE NEGÓCIOS
O software de Rodada de Negócios atende aos 3 modelos:


Reuniões em duplas



Reuniões em grupo com âncoras



Reuniões em grupo sem âncoras
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Reuniões em Duplas


Cadastro de eventos (nome, agenda, duração da conversa)
o

Agenda


Configuração completa da grade horária do evento (credenciamento,
apresentação, rodada de negócios)

o

Envio de imagem para geração de relatórios: logo dos organizadores / apoiadores do
evento



Participantes (nome, empresa, tipo, interesses)
o

Quando os interesses não são informados o modelo padrão é utilizado (todos os
participantes conversam com todos os âncoras)

o

Agenda






Disponibilidade ou restrição de agenda para âncora e participantes

Associação de âncoras e participantes
o

Todos os participantes conversam com todos os âncoras

o

Somente por interesses afins

Definição da agenda horária
o

Algoritmo para criação da agenda para âncoras e participantes. Procura-se evitar
intervalos extensos entre reuniões



Edição manual de agenda horária
o



Possibilidade de alocação manual de participante para cada âncora

Exportação de relatórios (pdf)
o

Customização


o

Logo dos organizadores / apoiadores do evento

Modelos


Agenda para cada âncora



Agenda para cada participante



Agenda para a organização

Reuniões em Grupos


Cálculo matemático para definir a lógica de troca de participantes entre mesas sem repetição.
O participante encontra-se uma única vez com outro participante durante toda a rodada.



Flexibilidade de participantes: 6 a 169 participantes.



Interface do sistema
o

Cronômetro (contagem regressiva de XX minutos a zero, informação definida nos
parâmetros de configuração) - Tempo destinado a apresentação dos representantes

o

Indicador da rodada que está ocorrendo

o

Indicador do representante que está falando em cada rodada
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o

Indicador visual do mapa de mesas para exibição em data show no momento do
evento

o

Botão para operação do sistema


Iniciar contagem de tempo, pausar, reiniciar



Ir para próxima rodada



Avanço automático: quando o cronômetro chega a zero, é reiniciado
automaticamente o que facilita o uso pelo operador



Impressão de etiqueta
o



Etiqueta para o verso do crachá com o mapa de mesas

Exportação de relatório
o

Exportação do mapa de mesas para os participantes


Necessário para que o participante receba seu roteiro de mesas antes do
evento



Funcionalidades
o

Cálculo da duração total do evento. Uma vez definido o número de participantes, o
intervalo de apresentação e de troca de mesas o software calcula o tempo total para
fácil controle dos organizadores.

3 - REQUISITOS TÉCNICOS


Sistema Operacional Windows 7 (32 ou 64 bits)

4 - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Rodada de Negócios

R$ 7.020,00

* Valor com todos os impostos inclusos.
** Esta licença da direito a instalação do software em 3 computadores do mesmo CNPJ. Para cada
computador adicional deve-se comprar licenças adicionais ao custo de 10% do valor do software.
Axis Focus Tecnologia Ltda.
Rua dos Feltrins, 170 - Sala 4 - Demarchi
São Bernardo do Campo - SP - 09820-280
CNPJ: 07.721.680/0001-81
IE: 635.523.812.112
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