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NOSSOS EVENTOS

Realizamos dezenas de eventos ao longo 
desses 8 anos de existência. Desde 
pequenos eventos,  realizados na própria 
Vindi para 50 pessoas, até os grandes, 
realizados em espaços para 700 pessoas.

3000
PARTICIPANTES EM NOSSOS 
ÚLTIMOS GRANDES EVENTOS 

+

+3000
DE PESSOAS

43
EDIÇÕES

58
PALESTRANTES

900
EMPRESAS

500H
DE EVENTO



NOSSOS EVENTOS NAS REDES



NOSSOS EVENTOS NAS REDES



http://www.youtube.com/watch?v=bmA3XO0Ajd4


A VINDI é uma fintech especializada 
em serviços e pioneira em Recorrência 
no Brasil.

Foi fundada em 2013 e desde então 
desenvolveu uma das maiores 
plataformas do mercado focada em 
gestão para facilitar os processos e 
operações de cobrança online, emissão 
de notas fiscais e soluções financeiras.



TUDO COMEÇOU EM 2014

O Assinaturas Day, maior evento de assinaturas (e de receita recorrente) do país, agora se 
chama Recorrência.

Em nosso primeiro evento, tivemos um público de cerca de 10 pessoas (empreendedores 
à frente de clubes de assinaturas) com objetivo de reunir, "em uma mesa", empresas do 
segmento de assinaturas para discutir o rumo dos modelos de negócio baseados na 
recorrência.

Hoje, em sua nona edição, temos a expectativa de público de duas mil pessoas. Serão 
mais de doze horas de apresentações com convidados de diferentes segmentos. 
Desenvolvido especialmente para falar sobre a Economia da Recorrência, o evento já 
reuniu mais de 3.000 pessoas que  participaram das edições anteriores. As melhores 
referências do segmento já subiram no palco, desde executivos e empreendedores, até 
pessoas que conseguiram revolucionar o mercado no Brasil.



O MAIOR 
MOVIMENTO DE 
RECORRÊNCIA 
DO PAÍS



QUEM JÁ SUBIU NO
PALCO DO RECORRÊNCIA?
Empresas participantes



EDIÇÕES ANTERIORES
Sobre a transformação



Veja os detalhes 
do evento deste 
ano: 

2021

Público
~2.000 pessoas

Conteúdo
+12 HORAS

Onde?
ONLINE



Adaptados a um cenário 
possível de eventos em 2021, 
idealizamos o Recorrência sob 
novo formato.

2021

03
DIAS

Segunda(25/10)  a 
quarta-feira (27/10), 

sempre das 14h às 17h

Dinâmicas
Palestras, workshop, 
certificação, podcast 

ao vivo

Agenda
Grade múltipla, diversa 

e personalizável por 
interesse



POR QUE DIVULGAR?
Estamos preparando conteúdos de altíssima 
qualidade em parceria com os maiores nomes do  
mercado de assinaturas, SaaS, varejo, tecnologia, 
finanças e e-commerce. Pela primeira vez na história 
da Vindi, vamos fazer o Recorrência 100% gratuito e 
queremos chegar nos quatro  cantos do país para 
democratizar o conhecimento sobre esses temas. 

NETWORK

CONTEÚDO NEGÓCIOS

BRANDING



Dúvidas? Fale conosco!
marketing@vindi.com.br

recorrencia.com.br

Vindi 2021 – Todos os direitos reservados – MADE WITH LOVE IN SÃO PAULO

https://www.facebook.com/VindiBR
https://www.instagram.com/vindibr/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCiQ52YlrXz7V5H45JF403WA
https://www.linkedin.com/company/vindi/?originalSubdomain=br
https://twitter.com/vindibr
http://recorrencia.com.br/

