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O setor das Tecnologias de Informação e Comunicação atravessa enormes desafios, o
que tem levado as empresas, nacionais e multinacionais, a procurar formas
inovadoras de conquistar e manter os seus clientes, o que já não é conseguido apenas
com produtos de qualidade ou preços ajustados ao consumidor.

Também a oferta é cada vez mais vasta, pelo que marcar a diferença e sobressair pela
positiva em todos os aspetos possíveis é fundamental para a sustentabilidade das
empresas e dos seus negócios.

Cada vez há mais dificuldade em cativar
participantes para os eventos, pelo que além de
uma divulgação bem feita é necessário
assegurar a qualidade e diversidade para que os
participantes, sejam clientes ou futuros clientes,
continuem a querer participar nas edições
seguintes.

A comunicação visual é um dos atrativos que
facilita a participação e a compreensão!

A UpSideUp tem colaborado com diversas
empresas no setor das TIC, em Portugal e
noutras geografias, apoiando os oradores com
atividades de Graphic Recording ou com a
produção de WhiteBoard Videos mas também
pela execução de Palestras formativas ou
motivacionais e atividades de Team Building.

Pretendemos sempre apoiar as empresas a
passar a sua mensagem com mais impacto.
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Graphic Recording

O registo gráfico, através de palavras
e imagens, das principais ideias
passadas pelos oradores, registadas
num painel de grandes dimensões,
cria uma maior tração e atenção por
parte dos participantes, ajudando-os a
acompanhar com mais facilidade as
várias comunicações.
Após os eventos os painéis são uma
boa forma de recordar o que foi dito.

UVA - UpSideUp Video Animations

As animações em vídeo, na
generalidade whiteboard videos (filme
de desenho com marcadores sobre
quadro branco, com locução e música
de fundo) ajudam a passar a
mensagem, divulgar produtos ou
serviços e a entender conceitos. Com
duração de 1 a 3 minutos surtem mais
impacto pois são vistos e ouvidos do
início ao fim.

Técnicas de Comunicação

Temos apoiado diversas pessoas e
empresas, desde a preparação dos
oradores, através de formações
específicas, ao apoio no
desenvolvimento dos suportes visuais
e de tudo o que for necessário para
uma comunicação com impacto.

Apoio à inovação (Design Thinking)

Embora com menor visibildiade
pública, temos realizado ações de
consultoria e apoio à inovação, seja no
desenvolvimento de novos produtos
ou serviços, seja na melhoria de
processos.
O Design Thinking está geralmente no
cerne dessas ações, tratando-se de
uma forma comprovada de fazer.

"Inovação! Queremos realizar uma
conferência que se destaque da maioria
e que tenha pontos altos que não sejam
esquecidos pelos participantes..."

Foi assim que um cliente nos expôs o que pretendia, quando
respondemos ao seu desafio.

A UpSideUp tem participado em dezenas de eventos, muitos em
empresas na área das tecnologias de informação e comunicação.

Nem todos os eventos são públicos, tratando-se, por vezes, de
reuniões internas das próprias empresas, outras vezes são seminários
específicos para os seus clientes - todos ou de alguns setores em
particular, no entanto muitos daqueles em que participamos são
abertos ao público.

Independentemente do tipo ou dimensão do evento, os desafios são
semelhantes: Como podemos ajudar a criar momentos de forte
impacto, que se tornem memoráveis e que os clientes associem aos
produtos ou serviços da organização, simplesmente a uma mudança
de designação, ao lançamento de um novo produto ou solução ou, por
vezes, simplesmente para ajudar a passar um novo conceito?

Desde a ajuda ao desenvolvimento das competências dos oradores e
apoio na preparação ou finishing dos suportes visuais, à presença no
evento, realizando atividades de registo gráfico em palco ou com
projeção simultânea, ou através da produção de pequenos filmes para
animar a própria conferência, o objetivo é ir ao encontro do que cada
um dos nossos clientes nos manifesta como desejo.

Caso a sua empresa queira apostar na
melhoria da qualidade dos seus eventos
ou das suas apresentações, ou na
divulgação dos seus serviços ou
produtos, ficamos disponíveis para
trabalhar em conjunto convosco na
definição da melhor solução à medida,
para cada situação que nos exponha.



• "...a experiência da UpSideUp na nossa
área de atividade foi uma mais valia
para o sucesso do evento..."

• "Fiquei muito satisfeito com o resultado
final e, claramente, a UpSideUp
contribuiu de forma decisiva para
termos uma apresentação corporativa
lean e impactante..."

• "Obrigado pela excelente formação
que nos proporcionou no Porto..."

• "O filme (UVA - UpSideUp Video
Animation) que produziram para nós
tem contribuído fortemente para a
passagem desta mensagem junto dos
nossos colaboradores em todo o país."

• "Desempenho exemplar e que superou
as nossas expectativas em função do
trabalho realizado pela UpSideUp para
com a nossa unidade de negócios de
serviços..."

• "A qualidade, o rigor e a estética dos
painéis produzidos têm sido muito
apreciados por colaboradores e
clientes..."

• "Foi muito interessante perceber, com a
vossa ajuda e do Design Thinking, que
estávamos a procurar soluções para o
problema errado. Agora estamos no
bom caminho. Obrigado!"
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