O PRINCIPAL EVENTO
DO MUNDO NO SETOR
DE ATRAÇÕES

PREPARE-SE!
CONFERÊNCIA: 18 a 21 de novembro de 2019 | FEIRA: 19 a 22 de novembro de 2019
ORLANDO, FL, EUA

CADASTRE-SE AGORA E ECONOMIZE ATÉ 40%!*
*Economia calculada com base no valor integral do cadastro no dia do evento.

IAAPA.org/IAAPAExpo

ONDE O SETOR DE ATRAÇÕES
SE REÚNE
Tem lugar melhor que Orlando para sediar o maior e mais agitado evento do mundo do setor de atrações?
IAAPA Expo é a escolha perfeita para os produtos, serviços e ferramentas de que você precisa para criar experiências
memoráveis e diversas para os visitantes, gerando mais receita para sua empresa.

TODA A AGITAÇÃO E AS
OPORTUNIDADES DA INDÚSTRIA
DE ATRAÇÕES. EM UM SÓ LUGAR.
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OS EVENTOS DE QUE TODOS
VÃO FALAR
IAAPA Expo oferece inúmeras oportunidades de contato com seus colegas em
eventos inigualáveis durante toda a semana.
Assista a uma palestra especial de abertura, explore a mais nova atração de
Universal’s Islands of Adventure durante a noite e desfrute de muitos outros eventos!

CADASTRE-SE AGORA
E ECONOMIZE ATÉ 40%!*
IAAPA.org/IAAPAExpo

Café da manhã para gerentes gerais e proprietários
Christine Duffy, Presidente da Carnival Cruise Line
A primeira montanha-russa a viajar em alto-mar será lançada no Mardi
Gras da Carnival Cruise Line em 2020, mas a relação entre os setores de
atrações e de cruzeiros se estreita há muitos anos.
Junte-se a Christine Duffy para ver o papel essencial das atrações no
futuro da maior empresa de cruzeiros do mundo.
Christine Duffy

IAAPA CELEBRATES
na Universal’s Islands of AdventureTM & © 2019 Universal Studios.

ONDE OS ESPECIALISTAS
CONTAM SEUS INSIGHTS
Ouça diretamente dos líderes que moldam o futuro do nosso setor.

Seja em uma das mais de 90 sessões educativas gerais ou em uma experiência de
aprendizado aprofundado, você levará para casa estratégias comprovadas que poderá colocar
em prática imediatamente.
George Walker

NÃO PERCA ESTES PALESTRANTES:

Vince Kadlubek

Almoce e aprenda: A emergência da realidade autêntica

Lendas 2019 – Relatos de Galaxy’s Edge

George Walker, diretor de criação da Universal Creative Studio
Mergulhe nas tendências atuais e descubra como incorporar criatividade
e tecnologia para melhorar a experiência dos visitantes.

MODERADOR: Bob Rogers, ICAE, fundador da BRC Imagination Arts
Scott Trowbridge, Walt Disney Imagineering
Lendas do setor que ajudaram a criar Star Wars: Galaxy’s Edge compartilharão
insights e estratégias que aprenderam ao desviar do caminho conhecido e inventar
novos mundos.

O jogo virou: a criatividade é a nova atração
Vince Kadlubek, cofundador e CEO da Meow Wolf
Veja em primeira mão como a Meow Wolf está incorporando as mudanças no
cenário do setor de atrações e como essas mudanças podem afetar o futuro
das suas instalações.

INSIGHTS PRÁTICOS PARA SUA EMPRESA
O extenso programa educativo da IAAPA Expo foi montado pensando nas necessidades específicas da sua empresa.
Cada sessão oferece acesso direto às melhores práticas e soluções práticas que você pode colocar em uso imediatamente nas suas instalações.

AS SEGUINTES SESSÕES TERÃO TRADUÇÃO EM ESPANHOL E/OU PORTUGUÊS:
SEGUNDA-FEIRA
18 de novembro
8:30 às 9:30
Segredos do brilho: como aplicar a magia
dos parques temáticos a atrações de
qualquer nível
10:00 às 11:30
Aprimore-se para aprimorar seus
negócios – revele o super-herói dentro
de VOCÊ!
14:00 às 15:00
Melhores práticas em políticas de mídias
sociais para funcionários, voluntários e
prestadores de serviços

15:30 às 17:00
AttractionPros LIVE... Apresentando
profissionais do setor de atrações como você!

TERÇA-FEIRA
19 de novembro
14:00 às 15:00
Varejo que inspira
15:30 às 16:30
NOSSA! Viu isso?! Comunicação de crises
na era das mídias sociais
15:30 às 17:00
CEO Speaks

QUARTA-FEIRA
20 de novembro
8:30 às 9:30
Os 10 segredos para aumentar a receita
interna com a venda de alimentos e bebidas
10:00 às 11:30
Definição de sucesso: da estratégia à
implementação
14:00 às 15:00
Questões de família 3.0: como trabalhar
em uma empresa controlada e operada
pela família

15:30 às 17:00
Segurança nas atrações – avaliação e
redução de riscos

QUINTA-FEIRA
21 de novembro
14:00 às 15:00
Desbloqueie os dados operacionais do seu
parque e descubra uma nova fronteira no
desempenho de parques
15:30 às 17:00
Planejamento e preparação estratégica
para emergências

PLANEJE-SE E CADASTRE-SE LOGO
PARA ECONOMIZAR!
Superdesconto:

Cadastre-se até 24 de setembro e economize até 40%*.

Desconto para cadastro antecipado:

Cadastre-se até 31 de outubro e economize até 25%*.

Bônus para associados:

Associados da IAAPA têm desconto no cadastro, acesso gratuito às sessões educativas, EDUTours
exclusivos e muito mais. Aproveite a associação e faça seu cadastro antecipado para economizar!
Por ser associado da IAAPA, suas vantagens exclusivas incluem:

• Economia de US$ 180 no valor integral de cadastro. Quanto antes você se cadastrar, mais vai economizar.
• Acesso ilimitado a 90+ sessões educativas inclusas gratuitamente no cadastro para associados da IAAPA
(correspondente a US$ 359).

• Preços exclusivos para associados em todos os eventos especiais e IAAPA Institutes.
• Acesso exclusivo aos EDUTours, passeios guiados pelos bastidores de uma variedade das principais
atrações de Orlando.

Para saber mais sobre a associação à IAAPA, acesse IAAPA.org/LatinAmerica.

*Economia calculada com base no valor integral do cadastro no dia do evento.

AS OPORTUNIDADES GLOBAIS
COMEÇAM AQUI
O International Business Lounge na IAAPA Expo oferece conforto e produtividade.

As comodidades incluem acesso à Internet, estações de carga e serviços de impressão. Além disso, cada convidado
estrangeiro pode agendar uma reunião gratuita de 30 minutos com um de nossos tradutores no lounge.

CONVIDAMOS VOCÊ A RELAXAR, RECARREGAR AS BATERIAS E SE CONECTAR
COM POSSÍVEIS PARCEIROS DE NEGÓCIOS DE TODO O MUNDO.

PATROCINADOR:
Leisure Development Partners (LDP)

CONEXÕES QUE DURAM
A VIDA TODA
Reenergize-se e reconecte-se com o setor que ama. Inspire-se nos colegas em uma
variedade de sessões educativas e de networking projetadas especificamente para o
mercado da América Latina.

TERÇA-FEIRA 19 DE NOVEMBRO: Evento de abertura
TERÇA-FEIRA 19 DE NOVEMBRO: Recepção de abertura*
TERÇA-FEIRA 19 DE NOVEMBRO: Palestra e almoço da América Latina e Caribe*
QUARTA-FEIRA 20 DE NOVEMBRO: Café da manhã para gerentes gerais
e proprietários com Christine Duffy, presidente da Carnival Cruise Line*

QUARTA-FEIRA 20 DE NOVEMBRO: Recepção para participantes
da América Latina*

QUINTA-FEIRA 21 DE NOVEMBRO: IAAPA Celebrates na
Universal’s Islands of Adventure™*

*Cadastro à parte.

