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Organizar um evento é estressante e trabalhoso, a 
gente sabe bem! São muitos detalhes que devem 
ser analisados e um monte coisas que precisam 
ser feitas. Algo que muitas vezes acontece em 
decorrência disso é que a divulgação acaba sendo 
deixada de lado por causa da correria, não é?

Mas vem com a Polvo Tickets que a gente te ajuda!
Montamos aqui um guia com dicas para você con-
seguir divulgar sua festa ou evento com sucesso e 
atrair o público certo! Afinal, de que adianta orga-
nizar o melhor evento do mundo se o público 
acaba não sendo atraído para ele?

VAMOS LÁ?
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Para começar, a divulgação deve ser planejada e 
encarada de forma semelhante a um planejamento de 
marketing de uma empresa: você precisa, antes de 
qualquer outra coisa, definir seu público alvo para se 
comunicar de acordo e escolher os melhores canais para 
atingir esta audiência.

Seu evento é para jovens? Para atletas? Para profissionais 
de um ramo específico? Qual a idade média do seu 
público? Do que essas pessoas gostam? Onde elas se 
sentem bem? Quais os seus hobbies?

Crie uma pessoa imaginária (persona) que seja a pessoa 
ideal para o seu evento, dê um nome, uma idade, 
características físicas e comportamentais e pense nessa 
persona todas as vezes que for se comunicar.



C O M O
 F A L A R
 ?

Depois disso, pense que é importante que a mensagem 
seja passada sempre no tom ideal para atrair pessoas que 
sejam parecidas com a sua persona. Busque 
palavras-chave que façam sentido para o público, liste-as 
e utilize-as em sua comunicação verbal. Além disso crie 
uma identidade visual atraente e condizente, algo que 
faça com que seu evento seja desejado por este público.

Por exemplo, se o seu público é jovem, busque 
referências em memes, músicas, filmes, programas e 
artistas que estão em alta, coisas que aproximem o seu 
evento da vida dessas pessoas. Além disso, busque usar 
uma identidade visual que gere empatia e sentimento de 
pertencimento a este grupo.

Basicamente, você precisa utilizar a linguagem adequada 
para cada tipo de público e fazê-lo saber que seu evento 
existe e desejar estar nele, seja pelas atrações, pelas 
sensações, pelo conteúdo ou pelo público que estará 
presente... mas isso é coisa para outro tópico.
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O N D E
 F A L A R
 ?

Onde você pode encontrar sua persona: Nas 
universidades? Nas academias? Nos Shoppings? 
Ouvindo rádio ou vendo televisão? Na internet?

Se você está organizando um evento esportivo, talvez 
seja interessante divulgar em academias, lojas de 
suplementos, locais de prática esportiva. Se for um baile 
para a terceira idade, a televisão e o jornal podem ser 
boas opções. Eventos para profissionais podem ser bem 
divulgados por email marketing enviado às empresas do 
ramo.

As mídias offline (TV, rádio, outdoors, panfletagem) ainda 
são válidas para alguns tipos de eventos, mas a mídia 
online é praticamente obrigatória para todos!

Quando se fala de mídia online o que vêm à sua cabeça? 
Facebook e Instagram, né? Pois é, hoje estas são as 
plataformas mais poderosas e que geram mais 
resultados, sem sombra de dúvidas!
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O N D E
 F A L A R
 ?

Pode  parecer  óbvio,  mas  precisa  ser  dito:  comece  
criando  uma  fanpage  e  um  evento  público  no  
facebook!  Sua  fanpage  é  onde  você  vai  publicar  todo  
o  conteúdo  que  tiver:  quem  são  os/as  palestrantes  
ou  artistas  convidados/as,  os  lotes  de  venda  de  
ingressos,  os  vídeos  das  edições  anteriores  e  tudo  
mais.  Depois  disso,  republique  tudo  no  evento  
(através  da  página,  não  pela  sua  conta  pessoal). 

Estar  presente  no  instagram  também  é  importante.  
Essa  é  uma  rede  social  mais  visual,  as  pessoas  estão  
ali  “para  ver  coisas  bonitas”,  então  busque  postar  
fotos  “limpas”,  sem  muita  arte  gráfica  por  cima.  Ali  
você  pode  divulgar  os  bastidores,  preparativos,  
imagens  de  outras  edições  e  reposts  dos/as  
convidados/as. Também,  é  claro,  algumas  informações  
importantes  que  já  estarão  no  facebook,  como  os  
dias  em  que  troca  o  lote  de  vendas,  por  exemplo.  
Na  bio  coloque  as  informações mais importantes  e  o  
link  de  vendas  de  ingresso.
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O N D E
 F A L A R
 ?

Atenção: Não abandone suas redes sociais! É fácil 
encontrar casos de quem começa a divulgar online e 
depois abandona tudo por falta de tempo. Atualize-as 
regularmente, responda os comentários e as mensagens 
inbox, afinal é para isso que estes canais servem!
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Facebook ADS:
UM INVESTIMENTO QUE VALE A PENA

Esta é uma ótima forma de atingir um público específico 
que se pareça com a sua persona e que não seria 
atingido de forma orgânica (sem dinheiro investido). Pelo 
gerenciador de anúncios você consegue segmentar 
nichos bem específicos de mercado, interesses, 
profissões, local, idade, sexo, preferências e mais um 
monte de coisas. Pelo mesmo gerenciador você 
consegue impulsionar publicações no instagram também.
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O  Q U E
 F A L A R
 ?

Esta parte é importante, né?! Agora que você já sabe 
tudo sobre seu público-alvo e os canais de divulgação 
online mais vantajosos, aqui vão algumas dicas de 
conteúdos que podem te ajudar a criar material para suas 
publicações.

• Comece definindo o que diferencia o seu evento: São 
as atrações? O local? A música? As comidas ou bebidas? 
O público? Seja qual for, foque nisso e crie uma série de 
publicações que vão mostrar à sua persona porque ela 
deve ir ao seu evento.

• Faça uma publicação para cada convidado ou 
convidada especial, para cada categoria de competição 
ou para cada DJ, por exemplo.

• Compartilhe informações sobre que tipo de conteúdo 
você vai oferecer, algumas músicas que vão tocar ou 
outras informações que antecipem um pouco do evento 
sem estragar a surpresa.
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O  Q U E
 F A L A R
 ?

• Grave vídeos de participantes falando sobre e 
convidando as pessoas para estarem presentes.

• Se for um evento grande, talvez seja válido organizar 
um preview, uma versão super reduzida que aconteça 
umas semanas antes com convidados/as especiais que 
poderão divulgar o evento depois. Em um preview você 
aproveita para fazer fotos e vídeos para divulgar depois 
contando como foi e instigando as pessoas.

• Caso já tenha ocorrido uma edição anterior, use e abuse 
das fotos e vídeos para enaltecer o evento.

• Mostre os bastidores! As pessoas gostam de saber que 
há “gente como a gente” por trás da organização e 
também gostam de sentir que têm informações 
privilegiadas antes da divulgação oficial só pelo fato de 
acompanharem as redes sociais dos eventos.
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O  Q U E
 F A L A R
 ?

• Use digital influencers. Convide para o preview ou envie 
um convite especial para que, em troca, o/a influencer 
fale do evento em suas redes. Reposte tudo depois.

• Crie uma hashtag. Elas facilitam a procura do seu 
público sobre informações dentro das redes sociais e 
fazem com que você saiba sempre que alguém postar 
algo sobre o evento para repostar ou comentar.

É importante não divulgar tudo de uma vez só! Além de 
isso acabar com o material para manter suas redes sociais 
atualizadas, acaba com o charme da expectativa. É bom 
deixar as pessoas curiosas por um tempo antes de 
divulgar tudo. É claro que elas vão ter que saber todas as 
atrações de um festival de música antes de comprar os 
ingressos, por exemplo, mas tenha o feeling de saber a 
hora certa de liberar as informações.
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S U A
P E R S O -
N A    J À
 T E
O U V I U
 E

A G O R A
       ?

Crie urgência e facilite a compra!

Para gerar vendas de ingressos desde cedo, você precisa 
criar urgência na compra, para isso, tente os seguintes 
métodos:

• Criação de lotes de preços: quando o preço está 
programado para subir em uma data específica, as 
pessoas sentem que vão perder dinheiro e antecipam a 
compra. Comunique os valores e as datas sempre.

• Cupons especiais de desconto: eles podem ser por 
quantidade (as primeiras X pessoas que comprarem), por 
data (quem comprar até o dia X) ou por evento (quem 
comprar agora ganha desconto de).

• Trabalhe com brindes: quem comprar até a data 
específica ganha lugar VIP ou uma bebida específica ou 
uma caderneta, algo que tenha relação com seu evento.
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S U A
P E R S O -
N A    J À
 T E
O U V I U
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A G O R A
       ?

Dito isso, é extremamente importante que você facilite a 
compra dos ingressos! O caminho de compra não pode 
ser difícil, se a pessoa tiver que ir até um local físico pode 
ser que ela nunca vá e esqueça ou que tenha preguiça ou 
que vá “empurrando com a barriga” e nunca compre. 
Aproveite as vantagens que a internet te dá e 
disponibilize os ingressos do evento em uma plataforma 
de vendas. Isso traz comodidade ao público e ainda te dá 
um maior controle de como estão as vendas.
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CONCLUSÃO

Bom, ninguém disse que organizar um evento 
seria fácil, né?! A divulgação bem feita também é 
algo que merece atenção, dedicação e tempo, 
mas com essas dicas talvez a missão fique mais 
fácil! Relembrando:

• Defina uma persona e se comunique adequada-
mente, tanto na parte escrita quanto na parte 
visual;

• Escolha em quais meios você vai comunicar e 
cogite fortemente pagar anuncios, eles vão valer a 
pena pela divulgação;

• Defina seus conteúdos e não libere tudo de uma 
vez só, cria uma agenda de publicações;

• Crie urgência e facilite a compra dos ingressos.

Boa sorte, bom evento e conte com a gente!



dúvidas:
organizador@polvotickets.com.br ou

(55) 3027 2074

CRIE SEU EVENTO AGORA

https://organizador.polvotickets.com.br/users/sign_in



