
IAEE BRASIL  
ACERCA DE ASSOCIADOS IAEE

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

Formulários de inscrição

Podem participar um número ilimitado de funcionários da empresa.

Taxa de adesão anual US $_________

A adesão da IAEE’s pode ser paga por Visa, MasterCard, American Express, ou Cheques. 
Por favor assinale o modo de pagamento à Int’l Assoc of Exhibitions and Events.

  Transferência Bancária (J.P. Morgan Chase Bank,1717 Main Street, Dallas TX 
75201,USA. Conta 853651227, ABA 021000021, Código Swift CHASUS33)

Numero do cartão de credito _______________________________________

Data de  expiração do cartão de credito _______________________________

Verificação do código de segurança do cartão de credito,  3 ou 4 números  que 
constam  no verso do cartão de credito ________________________________

Nome no cartão _________________________________________________

Nome da Empresa _______________________________________________

Assinatura do titular do cartão ______________________________________

Para mais informações, visite www.iaee.com/join ou contate o representante da 
IAEE no Brasil – António Manuel Brito
E-mail: abrito@newevents.com.br
Tel: 0055 (11) 3373-7449 • Fax: 0055 (11) 3373-7510
www.newevents.com.br • www.iaee.com

Missão da IAEE

IAEE, instituição mundial que promove e valoriza a aproximação entre os 
profissionais do setor de feiras e eventos sendo o principal recurso para 
todos os profissionais que planejam, produzem e fornecem serviços para a 
indústria de feiras e eventos.

Detalhes de adesão para empresas:

1. Adesão anual para por empresa – EUA $609.
2. Podem ser inscritos um número ilimitado de membros da empresa.

Benefícios de adesão para a Empresa:

1. Descontos para os membros em feiras e congressos IAEE, 
assim como na centificação internacional – Certified in Exhibiton 
Management (CEM).

2. Faça parte de uma comunidade mundial exclusiva para 
profissionais de feiras e eventos.

3. Seja licenciado para utilizar o logotipo da IAEE no website da sua 
empresa e em cartões de visita.

4. Receba newsletters e informação semanal.

Envie o pedido de adesão para:
IAEE BRASIL – António Manuel Brito
E-mail: abrito@newevents.com.br  
Tel: 0055 (11) 3373-7449 • Fax: 0055 (11) 3373-7510
www.newevents.com.br • www.iaee.com

Additional Membership Types:

 Adesão de Estudantes – US $35
 IAEE oferece a adesão como estudante a qualquer indivíduo 

que esteja envolvido, a tempo inteiro ou parcial, num programa 
educacional, num colégio ou universidade. Os sócios estudantes 
podem usufruir de todos os benefícios da IAEE, no entanto, não 
têm direito a voto. A apresentação de comprovação de matricula 
é necessária.

 Adesão de Professores – US $160
 Poderão associar-se professores e formadores que estejam 

atuando em  cursos, colégios ou universidades aprovados 
pelo Conselho de Administração da IAEE. Membros do corpo 
docente não terão direito a votar, ocupar cargos públicos ou ser 
Diretores na Organização. A apresentação de comprovação de 
trabalho na instituição educacional é necessária.

 Adesão de Aposentado – US $60
 Um membro aposentado é um indivíduo que foi membro da IAEE, 

ou um representante designado de um membro votante da IAEE, 
por dez (10) ou mais anos e que é aposentado e não será mais 
empregado na indústria de feiras e eventos. Para efeitos desta 
definição, “empregado” significa remuneração substancial para 
qualquer trabalho. Os membros aposentados não têm direito a 
votar, ocupar cargos públicos ou ser Diretores na Organização.

IAEE BRASIL – António Manuel Brito

Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar, Conj 1702

CEP 01311-300 São Paulo –  SP Brasil

Tel: 0055 (11) 3373-7449 • Fax: 0055 (11) 3373-7510

www.newevents.com.br • www.iaee.com

Atividades da sua empresa: _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

*A Fundação CEIR é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à promoção da 
indústria de feiras e eventos enquanto meio de marketing de sucesso, através do apoio 
à investigação, promoção e educação. Os fundos angariados já financiaram múltiplos 
programas de formação e investigação concebidos especificamente para promover o 
desenvolvimento da indústria e formar os seus futuros líderes. Contribua hoje e apoie a 
pesquisa fundamental da CEIR: http://www.ceir.org/foundation.

** 2% do seu donativo não é dedutível em sede de imposto federal sobre o rendimento, 
pois é considerado lobby. A restante percentagem de donativos não pode ser 
contabilizada como doação a uma instituição de caridade mas é considerada despesa da 
empresa. Consulte o seu contabilista.

A informação fornecida será inserida numa base de dados. Os seus dados poderão ser 
fornecidos a empresas externas para acções de marketing. Se não deseja a divulgação dos 
seus dados para este fim, queira informa-nos via correio ou fax.



Nome da Empresa

Contato principal / Membro votante (um nome, por favor) 

Endereço principal do escritório 

Cidade Estado CEP  

Telefone da empresa  E-mail 

Fax da empresa Website/URL 

Twitter

Código do país Código da cidade Número local

NOME TITULO ENDEREÇO DE E- MAIL

1. Contato principal/Membro votante 

Endereço completo Telefone

2. 

Endereço completo Telefone

3.  

Endereço completo Telefone

4.  

Endereço completo Telefone

5.  

Endereço completo Telefone

6.  

Endereço completo Telefone

7.  

Endereço completo Telefone

Copie a página se necessário, para adicionar mais nomes.

IAEE BRASIL  
FORMULÁRIO DE ADESÃO E CENSOS

Código do país Código da cidade Número local

IAEE BRASIL –  António Manuel Brito
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar, Conj 1702 • CEP 01311-300 São Paulo –  SP Brasil • Tel: 0055 (11) 3373-7449 • Fax: 0055 (11) 3373-7510

www.newevents.com.br • www.iaee.com


