
Roteiro Negociação - Banda



Banda recebe convite de 
Local



Por aqui você pode gerenciar as propostas de show, suas 
músicas e editar informações do seu perfil



Um local te enviou uma proposta! CLIQUE 
PARA LER.

Ao receber uma proposta, você verá um aviso em vermelho. 
Assim:



Aqui você vai ler atentamente todas as informações sobre o 
show proposto pelo local como horário, duração do show e 

cachê:

A bolinha 
vermelha quer 
dizer que você 
tem uma nova 
mensagem!



É essencial trocar mensagens com o local e negociar, tirar 
dúvidas ANTES de fechar o show:



Tire todas as dúvidas MESMO:



Tire todas as dúvidas MESMO:



Tire todas as dúvidas MESMO:



Opa! O local respondeu a sua mensagem! A bolinha 
vermelha, lembra?



Tire todas as dúvidas:



Negocie o que for importante para a sua banda. Horário, 
cachê, equipamentos....







Opa! O local respondeu a sua mensagem! A bolinha 
vermelha, lembra?



É possível negociar tudo direto com o local!



Só feche o show quando tiver certeza de tudo!



Terminou de negociar? Aceite o show proposto clicando no 
“ACEITAR”

Clique no ACEITAR



Só confirme o show se tiver CERTEZA da negociação:



Parabéns! Você aceitou um show. Agora aguarde o local 
aceitar também! :)



O local também aceitou! E veja só: bolinha vermelha! Leia 
suas mensagens:



Finalize a negociação! Mesmo depois de aceitar o show você 
pode trocar mensagens com o local



Finalize a negociação! Mesmo depois de aceitar o show você 
pode trocar mensagens com o local:



Banda convida Local



Você também pode propor shows para locais. Veja como:

Clique em gerenciamento de 
propostas



Clique em PROPOR SHOW A UM NOVO 
LOCAL



Procure um local! Você pode filtrar por estado/cidade, 
gênero, etc. 



Ou pelo nome do local, caso você já tenha algum em mente:



Opa, achou! Agora podemos começar!

Clique aqui para iniciar a 
negociação!!



Vamos preencher certinho?

DIA E HORÁRIO DO SHOW

SUGIRA UM CACHÊ E 
CONSUMAÇÃO



Porcentagem da bilheteria? 
Quanto? Preencha!

Deixe CLARO o que sua banda precisa/quer:

Consumação? Se sim, o que 
você precisam/querem?

Convença o local!!

IMPORTANTE!



Preencheu tudo? Envie o convite!

IMPORTANTE!

Envie o 
convite!



Agora aguarde o local responder:



Opa, você tem mensagem do local!



Leia e negocie!



Leia e negocie!



Opa! O local fez uma contra-proposta! Leia e 
negocie com ele!



Opa! O local fez uma contra-proposta! Leia e 
negocie com ele!



Opa! O local fez uma contra-proposta! Leia e 
negocie com ele!



Tudo certo? Aceite o convite do local!

Clique em aceitar!



Tem certeza? Confirmou tudo direitinho?



Parabéns! Você aceitou o convite de um local! 
Agora aguarde o local confirmar também!



Tudo fica registrado no histórico!



Aguarde o local confirmar também!



Parabéns! O local confirmou o seu show!



Agora é só se programar para o dia do show! :)


