


VUCA
exige que a gente recrie nossos modelos mentais.

O cenário

volability | uncertainty | complexity | ambiguity



Algumas coisas nós 
adaptamos para 

esse novo momento 
- trabalho remoto, 

compras online, 
delivery de tudo, 

ensino à distância... 
afinal, o essencial 

não pode parar.



MAS OUTRAS 
SIMPLESMENTE  
PRECISAM SER 
REINVENTADAS. 

A conexão que transforma 
as pessoas, as experiências 
memoráveis que mexem com 
os sentidos, a valorização das 
relações que emocionam...



...essas sensações, que constroem nossas vidas, 
precisam ser repensadas!



O distanciamento social e confinamento por 
segurança não podem ser obstáculos para as 

pessoas continuarem vivendo experiências únicas.



POR ISSO NOSSO TIME 
DE ESPECIALISTAS 

“PENSOU FORA DA CAIXA” 
e colocou o resultado 

dentro dela, pra 
entregar as melhores 

vivências para qualquer 
número de pessoas 

simultaneamente!





Não se trata de substituir aquela 
experiência face-to-face – essa 
nunca será substituída, ela é a 
essência do que é ser humano. 



Trata-se de criar soluções 
diferentes para um mundo 
diferente, com a expertise 
de quem é especialista em 
inventar formas para as 
pessoas se conectarem.
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Edições on demand, taylor made, NA VEIA!

Logística e operação online e offline junto aos parceiros e 
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Design de experiências com data insights!
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Surpreender nunca  
foi tão fácil



VIAJE 
EM CASA

EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS  
em cenários, aromas e sabores.

SENSAÇÕES, DEGUSTAÇÕES 
TÍPICAS, APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS criadas para seu momento.

VIRTUAL, ONLINE E FÍSICO se reúnem 
para levar a experiência lúdica de qualquer 
destino para onde seu público estiver!



CELEBRE
EM CASA

MÚSICA, GASTRONOMIA 
TEMÁTICA, PERFORMANCES 
ARTÍSTICAS, PRESENÇA 
ONLINE DE ÍDOLOS, ITENS DE 
DECORAÇÃO E ACESSÓRIOS 
para que a festa seja inesquecível.

É só abrir a caixa e deixar a diversão 
invadir a casa!



REÚNA
EM CASA

REUNIÕES DE TRABALHO 
de qualquer tipo podem se 
tornar especiais, momentos de 
reconhecimento da equipe e 
valorização dos destaques podem 
ser feitos com cuidados únicos e 
que vão surpreender!



PRESENTEIE
EM CASA

UMA OCASIÃO 
MUITO ESPECIAL 
não pode ficar apenas 
na lembrança digital – 
um delivery que valorize 
o momento pode 
transformar tudo!
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Após o evento, 
o público é 

convidado a 
responder uma 

pesquisa de 
satisfação de 

forma rápida – 
via whatsapp ou 
plataforma. Você 
recebe o relatório 

completo com 
análise do sucesso 

da operação!



PODEMOS NOS APROXIMAR 
DOS NOSSOS PÚBLICOS COM 
UMA NOVA ABORDAGEM.

A COMUNICAÇÃO MAIS DO QUE 
NUNCA PRECISA SE APOIAR NO 
DIGITAL, MAS SEM PERDER A 
HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES.



VAMOS
TRANSFORMAR
AS EXPERIÊNCIAS
JUNTOS?!



XX@tsbmice.com 
+55 11 3167-3323


