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AGENDA
(3ª fase)

• Agenda atualizada irá até o fim 

do mês de abril



APRESENTADOR

DO BIMTALKS



A ideia do BIM Talks

O projeto pessoal do arquiteto Alexander Justi, atual 
presidente nacional da Câmara Brasileira de BIM e 
CEO do Grupo AJ, funcionando como um Talk Show 
pela internet, com convidados especialistas em 
diversos temas aplicados ao BIM e apresentando 
soluções dos patrocinadores ao mercado através de 
LIVES e vídeos em seu canal no Youtube



COMO FUNCIONA?

Toda segunda-feira, é postado sobre o tema no Blog Revitualizados que 

está no ar desde 2007 com mais de 500.000 visualizações.

A publicação funciona como chamariz para os eventos da semana, e 

Posteriormente, fica postado os links para os vídeos que foram publicados

No meu canal no Youtube.



Meus vídeos no Youtube

Minha publicações são bastante acessadas por profissionais da área 

de arquitetura e engenharia. Apenas um dos meus vídeos já possui

Mais de 314 mil visualizações.

O perfil de influenciador, conhecido na área de BIM por ter sido autor de 

livros sobre o Software Revit (1º autor no Brasil) e por palestrar sobre BIM 

por todo o Brasil.



COMO FUNCIONA?

A partir das terças-feiras, a divulgação é feita através de todas as redes 

Sociais (Instagram, Facebook, grupos de BIM no Whatsapp, mailings 

Captados pelos leads (mais de 10.000)

As LIVES acontecem a partir de quarta até sexta, dependendo da agenda

dos convidados. Sempre depois das 19:00h.

Convidados que estão localizados fora de Brasília fazem a transmissão

por videoconferência. Minha equipe organiza as conexões antes da LIVE

com 1h de antecedência aproximadamente.

Os convidados fazem apresentação sobre o assunto enquanto eu, como

Entrevistador, faço perguntas sobre o tema ou participo dos debates, assim

Como lanço as perguntas feitas no chat em tempo real.

Também existem apresentações SOLO, onde falo de alguns assuntos sobre

BIM sem a presença de convidados.

Ao final, os entrevistados podem fornecer as apresentações para a criação

de e-books do BIMTalks para envio aos participantes. As LIVES ficam

gravadas e disponibilizadas de forma livre no meu canal no Youtube.



COMO FUNCIONA?

Os convidados podem interagir com os participantes diretamente no fórum

no Youtube depois das LIVES e posteriormente, fornecendo seus contatos

comerciais livremente.

Palestras Bônus – dependendo do tipo de patrocínio, o patrocinador poderá

Oferecer palestras bônus diretamente no canal (gravado) ou oferecer com

Transmissão agendada.

Sorteios, brindes e descontos – o patrocinador poderá fazer sorteios e 

oferecer brindes e descontos para seus produtos e serviços, levando em

consideração o tipo de patrocinador na tabela a seguir.

A exibição da marca do patrocinador poderá ir além do BIMTalks. Para isso,

poderá me apoiar em eventos presenciais pelo Brasil (exceto da CBIM).

Ver condições na tabela de patrocínios.

Ideal para todas as empresas de vendem produtos e serviços na área da 

Construção civil, pois o público alvo de arquitetos, engenheiros e estudantes

É o foco de toda divulgação e dos temas abordados.

Coloque sua marca na frente desse público e mostre que apoia a disseminação

Do BIM pelo Brasil e em sua região.



Parte gráfica em uso 
nas redes sociais
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PERSPECTIVA DE RETORNO (BIMTalks)

Nas lives

desde 

03/06/17

Total de 

visualizações 

dentro do 

canal até 

01/02/2020

Total de 

divulgação 

alcançado 

através de 

leads

Público Alvo

Média de 450 

pessoas/LIVE

8.622 Aprox. 10 mil 

pessoas dentro 

da área AEC

Arquitetos

Engenheiros

Designers

Estudantes da 

área

Informações dos 7 meses de BIMTALKs desde  

A primeira fase em junho de 2019



PERSPECTIVA DE RETORNO (BIMTalks)



PERSPECTIVA DE RETORNO (BIMTalks)



PERSPECTIVA DE RETORNO (Palestras presenciais)

Palestras em 

faculdades de 

arquitetura, 

engenharia, 

associações de 

classe, 

sindicatos, 

CAU, CREA, 

etc

Total de 

palestras em 

2018

Total de 

palestras em 

2019

Total 

alcançado 

através

Média de 100 

pessoas/palestra

15 14 Aprox. 2100 pessoas 

afetadas pelas 

apresentações



Retorno dos patrocinadores
(BIMTalks)

Divulgação da marca

Participação das entrevistas ao 
vivo para apresentação dos 
produtos e serviços

Palestras bônus dentro do meu 
canal do Youtube

Envio de promoções aos 
registrados no evento através de 
mailing

Sorteios de brindes e descontos 
especiais aos participantes



Retorno dos patrocinadores
(Palestras presenciais)

Divulgação da marca

Possibilidade de apresentação

Conjunta com o patrocinador

Apresentação de vídeo do 
patrocinador

Sorteios de brindes e descontos 
especiais aos participantes



Ações futuras

Participação de ações de 
marketing dos patrocinadores 
durante o lançamento do livro

Pacote impresso do livro com 
brindes dos patrocinadores

Estratégia de funil de vendas 
para novos cursos exclusivos 
comigo e cursos de ensino das 
soluções dos patrocinadores

Estratégia de funil de vendas para a 
venda do meu livro de Revit 2020 e 
livros complementares que serão 
lançados.



BRONZE PRATA OURO DIAMANTE

Inserção da logomarca na área de 

patrocinadores na entrada e no fim das 

LIVES e novos vídeos no canal no 

Youtube

Inserção da logomarca na área de 

patrocinadores na entrada e no fim das 

LIVES e novos vídeos no canal no 

Youtube

Inserção da logomarca na área de 

patrocinadores na entrada e no fim das 

LIVES e novos vídeos no canal no 

Youtube

Inserção da logomarca na área de 

patrocinadores na entrada e no fim das 

LIVES e novos vídeos no canal no 

Youtube

Apresentação do link de acesso ao site e 

redes sociais do patrocinador

Apresentação do link de acesso ao site e 

redes sociais do patrocinador

Apresentação do link de acesso ao site e 

redes sociais do patrocinador

Apresentação do link de acesso ao site e 

redes sociais do patrocinador

Participação nas entrevistas ao vivo Participação nas entrevistas ao vivo Participação nas entrevistas ao vivo

1 mensagem promocional da empresa 

pelo mailing dos leads captados durante o 

mês em conjunto comigo.

Até 2 mensagens promocionais da 

empresa pelo mailing dos leads captados 

durante o mês em conjunto comigo.

Até 4 mensagens promocionais da 

empresa pelo mailing dos leads captados 

durante o mês em conjunto comigo.

Permissão de 1 sorteio de 

produtos/brindes da empresa (em 

semanas diferentes do BIM Talks)

Permissão de até 2 sorteios de 

produtos/brindes da empresa (em 

semanas diferentes do BIM Talks)

Permissão de até 4 sorteios de 

produtos/brindes da empresa (em 

semanas diferentes do BIM Talks)

Até 1 vídeo bônus dentro do canal no 

Youtube (divulgação da publicação em 

todas as redes sociais)

Até 2 vídeos bônus dentro do canal no 

Youtube (divulgação da publicação em 

todas as redes sociais)

Publicações extras de teasers e imagens 

no meu Instagram (limitado á 2 

publicações por semana)

Publicação no meu blog sobre o anúncio 

da LIVE dentro do BIMTalks do 

patrocinador

Publicação no meu blog sobre o anúncio 

da LIVE dentro do BIMTalks do 

patrocinador e manutenção do link do 

canal no Youtube dentro do blog

Publicação no meu blog de postagem 

sobre o produto do patrocinador (texto, 

imagem, vídeo) e demais oferecidas nas 

contas anteriores.

Apresentação da logo nas minhas 

palestras presencias (exceto da CBIM –

patrocínio definido pela instituição a parte)

Apresentação da empresa em conjunto 

com as minhas palestras presencias 

(exceto da CBIM– patrocínio definido pela 

instituição a parte) ou publicação de vídeo 

técnico ou comercial do patrocinador

Distribuição de material de marketing nas 

minhas palestras presenciais

Distribuição de material de marketing nas 

minhas palestras presenciais



Observações importantes:

No caso de eventos presenciais que exista mais de 

um patrocinador ouro e diamante, 

seguiremos as seguintes regras:

1. Na condição da existência de patrocinador diamante em conjunto com patrocinadores ouro

Esse terá prioridade e destaque na exibição da logomarca e apresentação conjunta 

de sua aplicação (via representante da empresa ou vídeo de apresentação), 

com a minha apresentação.

2. Na condição da existência de patrocinador ouro em conjunto com outro patrocinador ouro

Nenhuma empresa terá prioridade sobre a outra. Ambas exibirão suas logomarcas em destaque

como patrocinadoras nas minhas apresentações. 

3. Na condição da existência de patrocinador diamante em conjunto com outro patrocinador diamante

Nenhuma empresa terá prioridade sobre a outra. Ambas exibirão suas logomarcas em destaque

como patrocinadoras nas minhas apresentações, e farão apresentações isoladas de suas aplicações

(via representante da empresa ou vídeo de apresentação), ao final da minha apresentação. 
(Obs: devendo observar condição de ética profissional para não denegrir a imagem do concorrente)

4. O pagamento das despesas de viagem, hospedagem e alimentação para o patrocinador Diamante 

só acontecerá quando for evento exclusivo da sua marca. E nesse caso, não aparecerão as marcas 

dos demais patrocinadores.



INVESTIMENTO NECESSÁRIO

COTA PRATA

R$ 2000,0

COTA OURO

R$ 3000,00 COTA DIAMANTE

R$ 4000,00+ despesas de 

viagem, hospedagem e alimentação

COTA BRONZE

R$ 1200,00

Obs: Valores (brutos) mensais depositados na conta de pessoa física

Emissão de RPA ou recibo. 



OBRIGADO!


