
Virtual Investor Outreach   

Interações remotas focadas no público certo e bem executadas garantem 
engajamento eficiente com a comunidade financeira

Otimize sua conexão com o mercado para amplificar o alcance 
da sua tese de investimento e captar novos investidores

Estratégias de outreach ágeis e direcionadas são uma 
vantagem competitiva. Por que trabalhar com a InspIR?

A equipe de Investor Access da InspIR tem 
mais de 15 anos de experiência conectando 
empresas com pools de investidores em todo 
o mundo, seja através de non-deal roadshows, 
conferências, site visits, eventos temáticos, 
videoconferências ou Investor Days.

AMPLA EXPERIÊNCIA EM 
OUTREACH

Eventos bem executados, aliados a executivos 
com orientações precisas sobre melhores 
práticas no ambiente remoto, garantem 
ótimos resultados que potencializam a chance 
de comunicar bem a tese de investimento. 
Nossos workshops usam exemplos práticos, 
com feedback personalizado.

TREINAMENTO IMPULSIONA 
PERFORMANCE

Cada empresa tem suas próprias 
necessidades de targeting. Estruturamos 
estratégias direcionadas para identificar o 
público mais aderente ao seu perfil de 
investimento.  Nossa abordagem é 
imparcial. Trabalhamos para atender as 
empresas, não os investidores.

A InspIR realiza eventos remotos usando 
plataformas dinâmicas confiáveis e 
ferramentas de automatização que melhor 
se ajustam ao escopo dos encontros –
organizamos group meetings e dias 
completos de reuniões 1:1s.

EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO E  
CONFIGURAÇÃO PARA 
AMBIENTE REMOTO

Para garantir a excelência de nossos serviços de 
outreach, mantemos intensa conectividade com 
investidores institucionais e contamos com banco 
de dados proprietário ancorado em longo histórico 
de relacionamento com o mercado. Atualizamos 
nossos clientes sobre os desdobramentos do 
mercado para que se diferenciem de seus peers.

INTELIGÊNCIA DE MERCADO E
REDE DE CONTATOS

METODOLOGIA DE TARGETING
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CENÁRIO EM 
TRANSFORMAÇÃO 
REQUER PROATIVIDADE

Mudanças bruscas no valuation afetam 
diretamente o desempenho dos fundos. Os 
investidores precisam de direcionamento, 
atualizações de estratégia e comprovação de que 
o management tem capacidade de continuar 
navegando neste ambiente de complexidade. 


