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#EventCanvas 
projetado para:

dores ganhos

expectativa satisfação

compromisso retorno

custo rendimento

comportamento atual comportamento 
pós-evento

jornada de experiência

design de conhecimento

trabalhos a serem feitos promessa

O que ele/ela quer, precisa, sonha sobre?
Que benefícios ele/ea está procurando?

O que ele/ela sai ganhando após o evento?
O que ele/ela espera receber em troca de comparecer ao evento?

Quais sacrifícios é necessário para ele/ela participar do evento (tempo, compromisso, oportunidade, custo)?

O que a parte interessada no evento está tentando fazer?

Que pontos de contato ele/ela experiencia antes, durante e após o evento? 

Como essa experiência cria a mudança de comportamento desejada?

O que ele/ela precisa aprender? Qual a melhor maneira de esse conteúdo ser ensinado? 
Que habilidades e conhecimentos precisam ser adquiridos? 

Quem a parte interessada no evento precisa conhecer? Que atitudes precisam mudar?  
Como isso reflete no cronograma e na programação?

Expectativas do evento são baseadas em experiências 

anteriores, mídias digitais, mensagens de marketing, 
conselhos.

O que ele/ela conta aos outros?

Qual é o rendimento planejado pela parte interessada em relação ao evento?Quais são os custos fixos e variáveis do evento para a parte interessada no seu sucesso?

Como você descreveria o comportamento atual dele/dela?
Quais são as atuais habilidades, níveis de conhecimento, 
atitudes e conexões dele/dela? 

O que ele/ela fala e faz diferentemente?

Que novas habilidades, conhecimentos,  
atitudes e conexões ele/ela adquiriu?

Como o evento cumpre o seu papel?

Qual o valor agregado do evento para a parte interessada no evento?

Event Canvas de Ruud Janssen & Roel Frissen (traduzido para o Português por Roberta Dias) está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.  
Por favor, observe que o Event Canvas é restrito ao uso pessoal e não comercial.   

Para o uso comercial do #EventCanvas, dos recursos online e suporte a este projeto, consulte as opções de licenciamento + suporte em http://www.eventmodelgeneration.com/pricing/ .  
Permissões além do escopo desta licença podem estar disponíveis em http://www.eventmodelgeneration.com/creativecommonslicense/ 

O que ele/ela fala e faz?

Quais são os medos, frustrações, obstáculos dele/dela?
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nome do evento:

projetado por:

parte interessada: dia mês ano

versão

Essa promessa alivia dores e cria ganhos?

O que faz com que ele/ela sinta-se mal?

Uma tarefa que está tentando realizar, problemas que está tentando 
resolver ou as necessidades que está tentando satisfazer?

O que ele/ela escolhe não fazer, participar ou comparecer por causa do evento?

Como ele/ela qualificaria a experiência?

Como é o comportamento dele/dela em relação aos outros?

 Qual é a atitude dele/dela em público?

Como você descreveria a aparência dele/dela?

Qual é a atitude dele/dela em público?
Como você descreveria a aparência dele/dela?

Use um mapa da empatia para avaliar 
comportamento atual e desejado. 
www.eventmodelgeneration.com/empathymap

O que está na lista de afazeres da mesma?

Antes do evento: Como um resultado do evento:

Por que ela deveria contribuir?

Em que momentos você pode superar as expectativas?  

Quais são os pontos de reforçar ou desfazer os sentimentos criados com a experiência?
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