
  

www.newevents.com.pt 
www.newevents.com.br 



Porque razão os expositores participam em Feiras? 
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Pergunta #1 

(Fonte: CEIR “ Factors that drive the decision to exhibit”) 

R#1 - 84% dos inquiridos dizem que o fator decisivo para    

participarem numa feira é a QUALIDADE dos visitantes  

R#2 - 54% dos inquiridos respondem que a garantia de um ROI 

positivo é o principal indicador para participarem numa 

feira 
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A QUALIDADE advém  dos dados demográficos 

QUEM participa?  

Não  

Quantos participam!!! 



O que é que os visitantes e expositores valorizam 
numa organização 

4 

Pergunta #2 

 Credibilidade 

 Confiança 

 Informação rigorosa   

 Transparência 

 Oportunidades de Negócio 

 Networking de Qualidade 



O que é uma feira auditada? 
(Segundo os critérios da UFI) 
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Pergunta #3 

R#: Uma validação executada de forma independente por uma 
terceira entidade relativamente a: 

 Número de Expositores nacionais e internacionais 

 Número de Visitantes e Visitação nacional e internacional 

 Área ocupada (m2) 

 Informação do perfil demográfico de Visitantes e Expositores 

Mas principalmente 

GARANTIA DE QUALIDADE 



Quais são os benefícios de uma feira auditada e certificada? 
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Pergunta #4 

 Números reais VALIDADOS, permitem uma base para medir expectativas e o ROI 

 Total compreensão da QUALIDADE do Evento através da análise do processo de 
auditoria 

 CREDIBILIDADE  internacional, padrões estandardizados 

 TRANSPARÊNCIA dos resultados reais 

 AVALIAÇÃO analítica permite incrementar novos expositores e visitantes 

 Utilizar os dados certificados como FERRAMENTA DE MARKETING 

 Possibilidade de obter o Selo de qualidade “UFI APROVED EVENT” 

 DIFERENCIAL face à concorrência 

 

 



Como realizar uma auditoria certificada? 
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Pergunta #6 

• Requer um Auditor independente certificado reconhecido pela UFI 

• Cumprir os critérios e os procedimentos estabelecidos 
internacionalmente (normas aprovadas pela UFI)  

• Mensurar e validar os dados a auditar on site  

• Relatório e emissão de Certificado de Auditoria aprovado pela UFI 



Feiras Auditadas 
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Para mais informações, por favor contacte 
 

António Manuel Brito, CEM, CMP 
UFI Auditor Certificado 

abrito@newevents.com.pt 
  

Brasil 
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar, Conj 1702 
CEP 01311-300 S. Paulo – SP Brasil 
Tel.: +55 (11) 3373-7449 
Fax: +55 (11) 3373-7510 
info@newevents.com.br 

Portugal 
Rua Movimento das Forças Armadas,  
n. 30-B 2845-605 Amora - Seixal 
Tel.: +351 212 548 200 
Fax: +351 212 548 209 
geral@newevents.com.pt 
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