




International Association of Professional 
Congress Organisers

Founded in 1968 as a Non-Profit Organisation to set the 
standards in congress organisation

IAPCO represents professional organisers and managers of 
international and national congresses, conventions and 

special events



118  Members in 41 countries

IAPCO is a quality not quantity driven association.

IAPCO philosophy is to raise the standards of service 
amongst its members 

and other sectors of the meetings industry by means 
of continuing education and interaction 

with other professionals



Annual “Wolfsberg” Seminar

Education is essential to our mission
IAPCO’s Training Academy provides for specialist training in 

conference organisation for PCOs and other related industry sectors.

Meetings Master Class

Regional Seminars





A l l i a n c e s  
in our Field

JMIC
CIC

PCMA
…



Website, Publications, Guidelines and Dictionary
IAPCO’s commitment to education extends to producing quality 

publications and guidelines to assist all those in the meetings 
industry



Tendências?

- Sempre haverá reuniões

- Tecnologia ajuda, mas não substitui



Distâncias serão cada vez menos 
importantes



Cidades menores serão locais de 
eventos de larga escala

graças aos “low-cost carriers” e trens de 
alta velocidade



As cidades concorrem através
dos Centros de Convenções

Centres



Sistema “Congresso”: Os Atores:

- PCOs serão mais consultores que 
operadores; 

- Convention Bureaux serão elos entre os 
cidadãos; 

- Centros de Convenções terão que ser 
mais flexíveis, e com custos reduzidos
(terão maior concorrência)



¿O quê quer o Participante?



Experiência personalizada



Aprendizagem de Qualidade



- Algumas tendências: 

- Encontrar com colegas eletronicamente antes e 
durante as reuniões

- Mantenha contato entre reuniões 
eletronicamente





A tecnologia veio para ficar



Give me something new!

- As pessoas querem experimentar novos 
lugares, novos locais, novas cidades



Give me something new!

- Precisamos aprender mas queremos mudar 
a forma de fazê-lo

“New and Fun”





Impacto  Social

O impacto social ganhar a cada vez mais importância

- Levando conhecimento para outras regiões

- Cuidando que mais pessoas da região se beneficiem (taxas 
de inscrição acessíveis)

- Encontros governamentais com forte apelo social

- "Legado", deixando alguma coisa ao passar (não um 
evento de Formula Um)

- Locais mais amigáveis para: a) o participante, b) o meio 
ambiente, c) a cidade (haverá mais locales multifuncionais 
para outros propósitos em baixa temporada, no verão, 
etc.)







Custos: 

– Será necessário reduzir os custos sem afetar a 
qualidade



• Onde está a ciência/conhecimento em 
tudo isto?

• Com a internet o conhecimento ficou 
acessível para maiores audiências. 



Associações continuarão a ter um rol 
importante e serão mais fortes











Há somente uma fonte e o 
dinheiro não dá em 

árvores…



…Concorrência é forte



Relações humanas são essenciais







Conhecer e 
divulgar a 
nossa
actividade



E o mundo também



Mundo  Interconectado

Natural
Político

Econômico
Social 

Cultural
Legal







Os Quatro Aspectos



Capital Intelectual



Fuerza Econômica



Infra-estrutura



Serviço de 
Qualidade





CERTEZA
- Temos uma certeza: Seguirão acontecendo reuniões 

- Tecnologia ajudará mas não substituirá o contato 
humano!



www.iapco.org

gonza.pc03@gmail.com


