GUIA PARA

IMPRENSA
Conﬁra nosso Guia para credenciamento de imprensa para a
Feira EBS 2018 + Congresso MICE Brasil, que acontece nos
dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções Rebouças.
Serão apresentados conteúdos inéditos e exclusivos do interesse
de veículos especializados ou interessados em live marketing,
RH, turismo e MICE. Em função do volume de pedidos de
credenciais de imprensa, somada à grande demanda do público
por ingressos, foram deﬁnidos alguns pré-requisitos para a
concessão de credenciais.
Importante: Na Feira EBS 2018 + Congresso MICE Brasil
todas as pessoas são bem-vindas e incentivadas, sem preconceitos, a ser quem são - ou quem desejam ser. A organização
poderá cassar a credencial do veículo ou jornalista, caso tenha
conhecimento de algum ato que entenda como desrespeitoso.

INFORMAÇÕES GERAIS
Quem tem direito à credencial de imprensa?
O credenciamento de imprensa será concedido aos proﬁssionais com comprovada atuação editorial. Não serão atendidas
solicitações de free lancers; proﬁssionais que trabalham com
venda de fotos ou imagens, sem comprovada atuação
editorial; solicitações de assessores de imprensa; de menores
de idade; de membros de áreas comerciais, sindicatos,
associações e proﬁssionais da comunicação; dentre outros.
Esse critério será utilizado para avaliação de todos os
veículos, incluindo canais de TV, rádio, revistas, jornais, sites,
blogs, vlogs, podcasts, fanpages, etc.
Pré-requisitos para cadastramento de imprensa
Serão utilizados dois critérios para a concessão de credencial
de imprensa:

1. Relevância: é o aspecto qualitativo, que leva em consideração a aderência do veículo ao objetivo, temas e público da
Feira EBS 2018 + Congresso MICE Brasil. Veículos com
maior abrangência poderão ter prioridade na concessão de
credenciais de imprensa, perante veículos com menor
relevância, ainda que com maior audiência.
2. Audiência: é o aspecto quantitativo dessa análise, que
toma como base a circulação/audiência do veículo. No caso
de canais web, os veículos serão analisados de acordo com as
informações disponíveis no MozBar, um plugin do Google,
que mede a audiência dos sites. Fanpages e canais do
Youtube também passarão por análise de audiência, segundo
o número de seguidores e views.
REGRAS GERAIS PARA IMPRENSA
1 Como se credenciar: Os jornalistas e veículos interessados em credenciais para a Feira EBS 2018 + Congresso MICE
Brasil, que atendem ao menos um dos critérios de credenciamento deverão acessar e preencher o formulário até as
23h59 (horário de Brasília) do dia 01/06/2018, quando o
credenciamento será encerrado.
2 Período de cobertura: Depois de concedida a credencial,
a mesma poderá ser utilizada nos dias especíﬁcos ou para
todo o evento, de acordo com a organização da Feira EBS e a
capacidade de público, além dos critérios descritos acima.
3 Credencial única e intransferível: As credenciais do
evento são nominais e intransferíveis, por isso, não é possível
fazer o revezamento ou troca entre proﬁssionais do mesmo
veículo de comunicação.
4 Retirada de credenciais: Haverá no evento um guichê
exclusivo para a retirada das credenciais de imprensa, a ﬁm
de garantir que o processo seja fácil e rápido.
5 Sala de imprensa: A Feira EBS 2018 + Congresso MICE
Brasil disponibiliza uma sala de imprensa: estruturada com

estações de trabalho e sala para coletiva, aberta a todos os
jornalistas credenciados, respeitando-se a capacidade do
local. O acesso a esse espaço restrito é deﬁnido pelo
organizador de cada atividade, sem gestão por parte da
assessoria do evento ou da organização.
6 Entrevistas com o organizador da Feira EBS 2018 +
Congresso MICE Brasil: Se tiver interesse em realizar
entrevistas com organizadores, procure a assessoria de
imprensa do evento, durante os dois dias para veriﬁcar
agenda e disponibilidade. Caso tenha interesse em
realizar uma entrevista especíﬁca, envie um e-mail para
imprensa@eventofacil.com.br com a sua demanda e
vamos veriﬁcar a disponibilidade para atendê-lo.
7 Estacionamento: O estacionamento no local é pago por
dia e não haverá cortesia para a imprensa.
8 Acesso ao transporte público: Durante os dias do evento,
a organização não oferecerá transporte.
9 Programação: A programação completa estará disponível
no site do evento.
10 Alimentação: Os jornalistas credenciados para o evento
não terão acesso ao almoço de relacionamento.
As fotos oﬁciais do evento serão disponibilizadas,
diariamente, pela assessoria de imprensa do evento:
os proﬁssionais estarão à disposição para dúvidas.
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