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O software de aluguel por temporada que 
aumenta suas reservas no piloto automático

A Stays.net é uma empresa de software de gestão voltada para a 
reserva de aluguéis por temporada. Por meio do channel manager da 
plataforma desenvolvida pela Stays é possível centralizar e gerenciar 
reservas de mais de 20 canais de anúncios diferentes. Atualmente, a 

startup conta com um portfólio de mais de 19 mil imóveis e tem Airbnb, 
Booking e Expedia entre os seus parceiros.

Sobre a stays



CLIENTES NO BRASIL E
NA AMÉRICA LATINA

IMÓVEIS NO PORTFÓLIO 
DE CLIENTES

CANAIS DE ANÚNCIOS 
PARCEIROS

+700 +20 mil +20
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O staysup é um evento ao vivo e online sobre o mercado de aluguel de 
temporada, que conta com palestras, workshops e mesas de discussão com 

especialistas. Além disso, há sorteios de ferramentas e descontos ao vivo todos 
os dias, e também um grupo de discussão no Telegram para potencializar 

aprendizados e trocas.
 

Neste ano, o evento acontece online entre os dias 26 e 30 de setembro de 2022.

O maior evento online da América Latina 
focado em aluguel de temporada

O que é o staysup?



INSPIRAÇÃO +
CONTEÚDO

TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS

para empreendedores
do mercado de
aluguel de
temporada.

com muita interatividade
por meio do chat e outros
canais para dúvidas e
perguntas.

O que esperar do staysup?



sorteios de prêmios

presença dos maiores
experts do mercado

+ de 30 horas de palestras,
entrevistas e workshops

rodadas de negócios e
muito networking

+ de 13.000 participantes

website para programação
e patrocinadores



TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO



+CONTEÚDO



Smarthosts Treinamento Expert 
em Locação

Carpediem

Seazone

Airbnb TemporadaLivre AirDNA  PriceLabs

Márcio Braz Rafael Sieiro

Samuel Gondim

Matheus Ambrosi
Rômulo Villela

Alexandre Frankel

Rodrigo Galvão Bernardo De Lucia

Felipe Marcondes Italo Silva Irene Faraone Pedro Borges

HOUSI

Canal do Anfitrião Escola de Anfitriões Marriott

QUEM JÁ PALESTROU

https://hello.pricelabs.co/
https://hello.pricelabs.co/
https://hello.pricelabs.co/


QUEM JÁ APOIOU
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PÚBLICO STAYSUP

28,57%
POSSUEM MAIS DE 3

IMÓVEIS NO PORTFÓLIO

10,56%
POSSUEM MAIS DE 10

IMÓVEIS NO PORTFÓLIO





Branding e reforço de autoridade

Presença em múltiplos canais

Espaço exclusivo para apresentação de seu negócio 

Oportunidade de novos negócios e acesso aos leads do evento 

Retorno de mídia mensurável

Vantagens do patrocinador



Pacotes de patrocínio



Logo no site tamanho 200px

Logo no material do evento (todo inscrito recebe)

1 post nas redes sociais com marcação

Direito a sorteio (com presença e explicação do prêmio durante o sorteio) 

Destaque de patrocinador em todas as newsletter do evento

Investimento: R$ 3.000,00
Até R$3.000 do valor das cotas pode ser abatido com prêmios para os sorteios.

1 UP



Logotipo na tela das salas de espera entre
as apresentações

Direito a palestra de conteúdo

Direito a divulgação de oferta especial
durante a programação (na palestra)

Logo no site tamanho 200px

Logo no material do evento (todo inscrito recebe)

1 post nas redes sociais com marcação

Direito a sorteio (com presença e explicação do
prêmio durante o sorteio)

Destaque de patrocinador em todas as newsletter do
evento

Até R$3.000 do valor das cotas pode ser abatido com prêmios para os sorteios.

Investimento: R$ 6.500,00

2 UP

+



Logo no site tamanho 300px

Logo no material do evento (todo inscrito recebe)

1 post nas redes sociais com marcação

Direito a sorteio (com presença e explicação do prêmio) 

Destaque de patrocinador em todas as newsletter do evento

Logotipo na tela das salas de espera entre as apresentações

Direito a palestra de conteúdo

Direito a Landing Page exclusiva para
oferta especial ou conteúdo

Logotipo na camiseta dos
apresentadores

Agradecimento ao vivo todos os dias

Investimento: R$ 10.000,00
Até R$3.000 do valor das cotas pode ser abatido com prêmios para os sorteios.

3 UP

+



Dúvidas?
antonio@stays.net
diretor comercial


