14 e 15 Setembro 2020

BACK TO THE FUTURE
As Novas Tendências para a Indústria de Feiras no
Século XXI

CONFEXPO BRASIL
Após relevante sucesso em Portugal e Espanha a CONFEXPO – Conferência
Internacional sobre a Indústria de Feiras – chega ao Brasil.
CONFEXPO Brasil, pretende figurar como um dos mais importantes eventos focado
na indústria de feiras no Brasil.
Um setor que movimenta mais de 16 Bilhões de reais anualmente, tem necessidade
de constantemente evoluir, reinventar-se e ajustar-se às necessidades dos
mercados.
CONFEXPO trará a São Paulo os principais palestrantes nacionais e internacionais
que vão partilhar as suas experiências e conhecimentos sobre as novas tendências
da indústria de feiras para o século XXI.

CONFEXPO BRASIL
Com o tema “Back to the Future”, as novas tendências para a Indústria de Feiras do
seculo XXI , CONFEXPO apresentará um modelo inovador, onde as melhores práticas
e casos serão apresentados pretendendo ser um espaço de partilha, de
conhecimento com aplicação prática e imediata em feiras de negócios por parte dos
profissionais.
CONFEXPO em paralelo com a EXPOSHOW – Salão de Produtos e Serviços para a
Indústria de Feiras e Eventos - espaço onde estarão presentes fornecedores e
parceiros que apresentam as novas tendências para a indústria de feiras.
CONFEXPO e EXPOSHOW marcarão sem dúvida uma nova era na indústria de feiras
no Brasil, um fórum informal, internacional e de aprendizado imediato.

TEMAS
PAINEL 1 - As Novas Tendências da Indústria de Feiras do Século XXI
PAINEL 2 - O que reinventar? Quais são os novos conceitos e modelos de feiras
PAINEL 3 - Pavilhão não é mais um “container”, é um espaço de conexão, que serviços temos que oferecer para
atender o nosso cliente
PAINEL 4 - Montador parceiro? ou fornecedor? Como entender as necessidades de trabalhar em conjunto
PAINEL 5 - Sem expositores e visitantes não tem feiras, o que necessitamos entender para que as feiras tenham
sucesso
PAINEL 6 - A digitalização já não é o futuro é o presente, o que precisamos entender para melhorar e promover
as nossas feiras
PAINEL 7 - Conferência com feira? Ou feira com Conferência, qual a tendência?
PAINEL 8 - Qual o impacto das feiras em cidades, como melhorar a relação
PAINEL 9 - Qualificar e profissionalizar é fundamental, quais são as tendências do mercado de formação e
certificação

PROGRAMA PROVISÓRIO:
14 de Setembro 2020

15 de Setembro 2020

8h30-9h00: Receção aos participantes

8h30-9h00: Receção aos participantes

9h00-9h15: Cerimónia Abertura

9h00-10h00: Painel 6

9h15-10h15: Painel 1

10h00-11h00: Painel 7

10h15-11h15: Painel 2

11h00-11h30: Coffee-break Saber & Sabores

11h15-11h45: Coffee-Break

11h30-12h30: Painel 8

11h45-12h45: Painel 3

12h30-13h30: Painel 9

12h45-14h15: Almoço
14h15-15h00: Pergunte aos Gurus/Behind the Scenes
15h00-16h00: Painel 4
16h00-17h00: Painel 5
17h00-17h45: Coffee-break Saber & Sabores
Encontro Young Professionals
17h45-20h00: CEM Club Party

13h30: Encerramento

EXPOSHOW
Salão de Produtos e Serviços para a Indústria de Feiras e Eventos

14 de Setembro 2020

15 de Setembro 2020

8h30-17h45

8h30-13h30

EXCLUSIVO A PARTICIPANTES CONFEXPO

ABERTO A TODOS OS PROFISSIONAIS

SESSÕES PARALELAS:
 EXPOSHOW - Salão de Produtos e Serviços para a Indústria de Feiras e Eventos
Mostra de produtos e serviços para a indústria de feiras e eventos
 Pergunte aos “gurus”
Em 20 minutos poderá interagir pessoalmente com alguns dos maiores gurus
internacionais da indústria
 Encontro com os young professionals
A nossa indústria precisa de jovens qualificados, propomos aos jovens um espaço
onde poderão conhecer as tendências da indústria de feiras, assim como, ouvir as suas
experiências e objetivos
 Cerimônia de formatura dos CEM Brasil

SESSÕES PARALELAS:
 CEM Club Party
Conheça a mais importante certificação internacional de feiras, CEM, fale com os
profissionais CEM’s Brasil e conheça as vantagens de ter um certificado
 Networking permanente
CONFEXPO é um evento de conexão, potencializando networking e conhecimento
 Behind the scenes
Conheça o São Paulo Expo e os bastidores de um grande pavilhão
 Saber & Sabores
Espaço de partilha de conhecimento e de sabores gastronómicos

SÃO PAULO RECEBERÁ:

 Os maiores “gurus” nacionais e Internacionais em gestão e organização de Feiras,

que debaterão as melhores práticas e casos segundo diferentes perspetivas no
continente americano (Brasil, USA, México, etc)

 Apresentação e debate sobre as ferramentas, os novos desafios e as mais recentes
estratégias utilizadas em todo o mundo para garantir o sucesso no mercado de feiras
 Uma conferência de caráter internacional exclusivamente direcionada para o sector
das feiras

Dirigida a:
 Todas as empresas relacionadas com o setor de feiras que pretendam otimizar a sua
rentabilidade através do conhecimento dos novos desafios empresariais para o Séc. XXI,
particularmente:
 CEO’ S
 DMC’ S
 OPC’ S
 Agências de Publicidade, de
Comunicação e Marketing
 Relações Públicas

 Associações Comerciais
 Organizadores de Feiras & Eventos
 Instituições Públicas e Privados
 Gestores de Produto
 Estudantes de áreas afins

FICHA TÉCNICA:
14 e 15 Setembro 2020
São Paulo – Brasil
CONFEXPO
HOST:
APOIO
INSTITUCIONAL:
ORGANIZAÇÃO:

Para mais informações contactar
NewEvents
António Manuel Brito
abrito@newevents.com.br
+55 11 3373-7449

Conceito Lazer
Líbia Macedo
libiamacedo@newevents.com.br
(011) 99616 5073

