Cartilha do
Participante
Guia com informações essenciais
para a melhor experiência no evento.
Separe alguns minutos para a leitura e ﬁque por dentro!

Bem-vindo(a) ao LEC Experience LATAM,
o evento de compliance do ano
100% Online e ao vivo
Antes de começarmos as orientações, é importante lembrar:

O acesso à plataforma
é único, feito com o
e-mail cadastrado no
momento da inscrição
no evento.

Para acessar a
plataforma,
clique aqui.

Atenção à data e
horários do evento
ao vivo:
25, 26 e 27 de maio
De 18h às 22h30

Em caso de
diﬁculdades de acesso,
você pode solicitar o
apoio de nossa equipe
de suporte pelo
WhatsApp
(11) 97699-4360

Os Hangouts vão até o
dia 2 de junho.

Recomendamos que
os conteúdos sejam
assistidos pelo
computador ou em
uma televisão, para
obter sua melhor
experiência.

As gravações do
conteúdo estarão
disponíveis na
plataforma no dia
seguinte à exibição, e
ﬁcarão disponíveis
até o dia 03/06.

Como acessar a plataforma:
O acesso pode ser realizado a partir do dia 24 de maio

3. Preencha os campos solicitados
para cadastro. É importante que os
dados estejam corretos, pois eles
também serão utilizados no seu
Certiﬁcado de Participação.

1. Primeiramente, acesse a
plataforma exclusiva de
transmissão aqui.
2. Clique no campo “Cadastre-se”
e crie uma senha utilizando
seu e-mail.

4. Conheça e aceite os termos de
uso e política de privacidade.
5. Cadastro concluído! Agora é só
efetuar o login.

Faça seu login

Esse passo-a-passo é necessário
apenas no seu primeiro acesso à
plataforma. Nas próximas vezes,
basta efetuar o login com e-mail
e senha.

ENTRAR

Não tem uma conta? Cadastre-se!

O que você encontrará na plataforma?
Recepção

Agenda

Aqui é a área principal
do evento. Você poderá
acompanhar a
transmissão ao vivo e
selecionar se quer
assistir o evento em
português ou inglês
clicando nas bandeiras
na parte superior da
transmissão.

Aqui ﬁcará concentrada
a programação
completa do evento
principal e dos
Hangouts. Enviaremos
por e-mail um invite
com todos os painéis
para que você possa
adicioná-los à sua
agenda.

Patrocinadores
Nesta área você poderá conhecer as melhores soluções em compliance, oferecidas pelos
patrocinadores do evento. Navegue, conheça as soluções, as ofertas e converse diretamente com os
expositores para tirar quaisquer dúvidas.

Networking
Além da programação do evento principal, você poderá participar de hangouts exclusivos
oferecidos pelos patrocinadores do evento.
Estes encontros paralelos, com número reduzido de participantes, foram sucesso na última edição
do evento. Eles proporcionam uma forma de você conhecer pessoas, estreitar conexões e debater
ideias sobre temas especíﬁcos, proporcionando networking de alto impacto.

Mas atenção!
Os Hangouts serão realizados pelo Zoom
Não haverá gravação, nem tradução simultânea.
As salas são limitadas a 300 participantes apenas.
Você confere a lista completa de hangouts na
agenda do evento.
Recomendamos que chegue com alguns minutos
de antecedência para garantir o seu lugar!

Precisa de ajuda?

Intervalos

Troca de Ideias

Em caso de dúvidas ou
diﬁculdades relacionadas à
plataforma, envie um e-mail
para contato@lec.com.br ou
entre em contato com o nosso
suporte pelo WhatsApp

Não haverá intervalos! Por
isso, vale se preparar com
antecedência: projete o
conteúdo em sua televisão,
prepare a pipoca, uma taça de
vinho ou de sua bebida
preferida e aproveite!

Para interagir com os demais
participantes, você pode
utilizar o chat da própria
transmissão. Queremos
conversar com você em
tempo real, participe!

Certiﬁcado de participação
Você poderá realizar o download do seu certiﬁcado de
participação ao ﬁnal do evento. Para que ele seja
disponibilizado, é preciso estar presente em ao menos 70% da
programação oﬁcial (lembrando que os Hangouts são
opcionais). Ele ﬁcará disponível até o dia 3 de junho, junto com
as gravações.

Conheça nossos patrocinadores

