
SANTANA
P A L E S T R A S  &  M E N T O R I A

RIDER TÉCNICO PALESTRANTE MAX SANTANA

As palestras de Max Santana podem ser realizadas com duração de 1h20 até 21h, sendo solicitado
a disposição de água no palco, hospedagem, transporte e refeição para locais acima de 100km da
cidade de Barueri/SP. A equipe técnica é formada por 1 pessoa nas palestras de curta e média duração
e de 8 pessoas para as imersões de 21 horas. O layout recomendado é auditório. 
Abaixo os formatos de cada palestra:

FORMATO PALESTRAS REQUISITOSTÉCNICOS

CURTA DURAÇÃO
De 1h00 a 1h30

MOTIVACIONAL
VOCÊ É DO TAMANHO
DOS SEUS SONHOS

VENDAS E ATENDIMENTO
O PODER DA ENTREGA

LIDERANÇA
O BURRO MOTIVADO

NEGÓCIOS
MEU NEGÓCIO ESTÁ
NAS NUVENS

MARKETING PARA
O SUCESSO

- Som de boa qualidade compatível com o público 
  do evento
- Projetor com no mínimo 2500 ansi lumens e 
  resolução igual ou superior a 1024 x 768 pixels
- Telão de projeção com no mínimo 120 polegadas 
  (305cm)
- No mínimo 02 microfones sem fio bastão
- 01 Microfone sem fio headset Shure ou similar
- Palco tamanho mínimo de 4x2, com mínimo 
  40cm altura

MÉDIA DURAÇÃO
4h00

DESENVOLVIMENTO
MÉTODO ICON PARA
4 HORAS DE IMERSÃO

- Som de boa qualidade compatível com o público 
  do evento
- Projetor com no mínimo 2500 ansi lumens e 
  resolução igual ou superior a 1024 x 768 pixels
- Telão de projeção com no mínimo 120 polegadas 
  (305cm)
- No mínimo 02 microfones sem fio bastão
- 01 Microfone sem fio headset Shure ou similar
- Palco tamanho mínimo de 4x2, com mínimo 
  40cm altura

LONGA DURAÇÃO
21h00

DESENVOLVIMENTO
MÉTODO ICON PARA
21 HORAS DE IMERSÃO

- Som de boa qualidade compatível com o público 
  do evento
- Projetor com no mínimo 2500 ansi lumens e 
  resolução igual ou superior a 1024 x 768 pixels
- Telão de projeção com no mínimo 150 polegadas 
  (600cm)
- No mínimo 02 microfones sem fio bastão
- 01 Microfone sem fio headset Shure ou similar
- Palco tamanho mínimo de 6x3, com mínimo 
  50cm altura
- Mesa de som para entrada de no mínimo 6 canais
- Estrutura de boxtruss para comunicação visual

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe nos telefones: 
(11) 2424-6521 ou (11) 9-4755-7740

E-mail: icon21@mxmkt.com.br
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