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AFINAL O QUE É
STREAMYARD???



São os cofundadores da StreamYard.  Geige tem 25 anos e Dan

tem 24 anos.

Eles de conheceram no programa de engenharia da University

of Victoria (Canadá), em 2018, e desde então, eles têm

construídos várias coisas juntos.

Como você pode imaginar, o negócio deles explodiu

enormemente em 2020, à medida que eventos em todo o

mundo estavam sendo cancelados e as marcas estavam

tentando descobrir como mover seu engajamento online. Bem,

eles responderam à demanda com sucesso e em 2021

concluíram a venda do negócio para Hopin por cerca de 250

milhões em dinheiro e ações.

Geige Vandentop e Dan Briggs

COFUNDADORES



O streamyard é um estúdio virtual que
permite que os usuários façam lives com
mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

A ferramenta transmite os vídeos nas
principais redes sociais, como facebook,
youtube, e facilita a realização entrevistas,
rodas de discussões e eventos online. 

O software está disponível em uma versão
gratuita, com recursos limitados, mas
também oferece planos pagos.

COMO USAR O STREAMYARD

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/facebook.html
http://techtudo.com.br/tudo-sobre/youtube.html


Para utilizar a plataforma no
computador, não é necessário fazer
o download de nenhum aplicativo. A
plataforma roda facilmente no
navegador do PC, para isso basta
acessar o site do StreamYard e
informar um endereço de e-mail. 

COMO USAR O STREAMYARD



www.streamyard.com



CHEGARÁ
UM E-MAIL

COM UM
CÓDIGO DE
6 DÍGITOS



SÓ CLICAR NA OPÇÃO ESCOLHIDA E COMEÇAR



A plataforma vem com 2
abas, a Transmissões,

onde você vai configurar
a transmissão, e a

Destinos, onde você
inclui as redes sociais, se

já quiser fazer isso de
uma vez. 

COMO USAR O STREAMYARD





CRIAR UMA
TRANSMISSÃO



Compartilhamento 

da tela

Durante as transmissões ao vivo
pelo StreamYard, os participantes
conseguem transmitir sua tela de
forma intuitiva. Sabemos que esse
recurso pode deixar uma
explicação bem mais didática,
principalmente se o que for
mostrado estiver em algum
programa específico.

PRINCIPAIS RECURSOS



Banners
 

Precisa dar algum recado ou reforçar
alguma mensagem importante para seu
público durante a live? O StreamYard vem
com algumas opções diferentes de banners.
É possível, inclusive, mudar a cor deles e
deixar mais próxima da identidade visual da
sua marca.

Durante o evento online, você escolhe o
momento em que esses banners irão
aparecer. É possível deixar mais de um
configurado, para diversificar também.

PRINCIPAIS RECURSOS



Vídeos de
abertura e

encerramento
 

Pode incluir vídeos de abertura e
fechamento para sua live e fazer o upload
no StreamYard.

 O mesmo pode ser feito para uma
vinheta de encerramento, agradecendo
ao público pela participação e
divulgando redes sociais

PRINCIPAIS RECURSOS



www.sreamyard.com



VAMOS
CONHECER A
PLATAFORMA?

OBRIGADA!
 


