A INOVAÇÃO ASSOCIADA À
PROJEÇÃO DA SUA MARCA
E PRODUTO
O FTD Digital Arena é um espaço de inovação inédito,
com alta tecnologia em projeção imersiva e
interatividade. Estruturado para exposição física e

exibição digital, agrega uma experiência inédita para o
mercado de eventos empresariais e ações
mercadológicas. É tanto um laboratório para pesquisa de
mercado, como um propulsor na promoção de conceitos,
produtos, marcas, empresas e pessoas.

O QUE OFERECEMOS
Uma experiência única no mercado empresarial com
tecnologia e inovação para:
•

Produção de conteúdo interativo

•

Customização de conteúdo

•

Pesquisas e testes mercadológicos

•

Lançamentos de produtos, marcas e campanhas

•

Meeting empresariais, conferências e recepção de
comitivas

•

Palestras, workshops, treinamentos e premiações

•

Veiculação de vinheta

•

Exposição de produtos

Aliada à tecnologia disponível, contamos com uma
equipe técnica especializada na reprodução, conversão,
desenvolvimento e produção de conteúdo, segundo a
necessidade do seu evento.

COMO ESTAMOS
ESTRUTURADOS
O prédio do FTD Digital Arena tem formato helicoidal, com

o total de 925 m2 divididos em dois espaços
complementares, belos e funcionais, e concebidos com
preocupações quanto à acessibilidade, sustentabilidade e
meio-ambiente, com as seguintes características:
•

Foyer de Exposição de 283 m2, para exposição de
produtos e ambientação seus convidados.

•

Auditório com 116 poltronas + 4 espaços para
cadeirantes e palco para debates.

•

Sistema de projeção em formato semiesférico de 14 m
de diâmetro, em alumínio com revestimento especial
para propiciar a máxima qualidade de projeção, gerada
por 4 projetores de alta definição para vídeos, imagens
e animações previamente produzidas ou projetadas em
tempo real, inclusive com tecnologia 3D

•

Sistema de iluminação da cúpula, com mais de 280
bilhões de cores, proporcionando uma ambientação
única

•

Poltronas com vibração sincronizada ao sistema de som

equipadas com controles interativos que permitem:
•

interação com a apresentação, parte dela ou componentes
presentes no que está sendo projetado

•

responder à pesquisas antes, durante e depois da exibição,
para validação de produtos, campanhas, marcas e
treinamentos

•

de forma inédita no mundo, permite aos expectadores
interagir entre si e com diversos outros objetos e
personagens virtuais projetados

•

Comunicação visual bílíngue (português-inglês) e braile

•

Elevador para acessibilidade de portadores de
necessidades especiais

•

Estacionamento

•

Cafeteria premium

•

Monitoramento por câmeras
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