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A NEW LIFE INSIDE
A APFM realizou este ano as suas 12as Jornadas. Com o vosso apoio, o evento cresceu em 
relação ao número de participantes, registando um recorde de inscrições e de presenças, 
com 19 patrocinadores, 4 deles pela primeira vez presentes no evento. 

Com a associação à EuroFM e ao acolhimento do evento da Members Meeting, em Lisboa, 
permitiu-nos trazer ao evento 30 membros das associações de facility management 
europeias. 

Com 40 oradores, 18 deles internacionais, o evento foi realizado pela primeira vez, 
totalmente em inglês atraindo assim um público internacional a Lisboa.

Fórum Tecnológico de LisboaA APFM montou uma equipa de 

6 funcionários mais 4 técnicos 

especializados

A APFM realizou em 2018 as suas 12as Jornadas. 
Com o apoio de toda a comunidade do Facility Management, o evento cresceu 
em número de participantes, registando um recorde de inscrições e de presenças, 
em número de oradores internacionais e em número de patrocinadores.

Com a associação à EuroFM e a realização da Members Meeting em Lisboa, 
mais 20% dos participantes eram estrangeiros assim como 18 dos 40 oradores, 
com o evento a ser realizado pela primeira vez totalmente em inglês.
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CONFIRMADAS

Conquistas
Para o A New Life Inside tivemos 362 Inscrições individuais, tendo sido registada a presença 
de 282 pessoas. Face ao ano anterior, significa um crescimento superior a 30% em termos de 
inscrições , o que enfatiza o crescimento  do evento este ano, ao abrir portas internacionais.



Visibilidade
Como tem vindo a ser recorrente, a APFM
tem vindo a realizar com a sua agência de
comunicação, diversos Press Releases não
só para divulgar as suas atividades como as
dos seus associados. 

As Jornadas deste ano
não foram exceção, conseguindo colocar
notícias em meios como o Jornal Económico
ou a PC Guia, entre outros. A colaboração
com a Vida Imobiliária tem também
aumentado a visibilidade da Associação.

Foi ainda lançada uma página de publicidade in-
teira no Publico Imobiliário com a presença dos 
Main Speakers e de todos os patrocinadores.

Como tem vindo a ser habitual, a APFM
realizou com a sua agência de comunicação,
diversos Press Releases de promoção das
Jornadas não só para divulgar o evento como
também os conteúdos e as novidades dos seus
associados.

A 12ª edição das Jornadas não foi excepção,
conseguindo colocar notícias em meios como
o Jornal Económico, o Público ou a PC Guia,
para além da colaboração com a Vida Imobiliária
que muito tem contribuido para a visibilidade 
da Associação. Foi ainda lançada uma página 
de publicidade inteira no Público Imobiliário
com a presença dos Main Speakers e de todos
os patrocinadores



Presença Online

Através do nosso Facebook, conseguimos um alcance superior a 40 mil pessoas, 
tendo o nosso call to action do evento um alcance de 32 500 pessoas com algumas
centenas a interagir com a publicação.

-
.

A APFM tem uma base de contactos online de mais de 1000 seguidores no Facebook, 
um grupo no LinkedIn acima dos 500 perfis e ainda uma base de dados de subscrição 
de newsletter e comunicação digital com 700 emails (em conformidade com o RGPD).
Na medida em que os nossos eventos são paperless, os inscritos recebem comodamente
no seu email todas as novidades dos patrocinadores nas Jornadas.



Patrocinadores

A APFM contou com o apoio 19 empresas 

patrocinadoras do evento, 4 de estatuto 

Gold, 15 de nível Silver, face às 15 

empresas registadas o ano passado. 

De registar ainda o apoio de 4 parceiros 

estratégicos e de 4 associações 
parceiras da APFM que se associaram 

na divulgação do evento

Gold

Silver

Parceiros

A APFM contou com o apoio 19 empresas patrocinadoras do 
evento, face às 15 empresas registadas na edição anterior.
Estas empresas representam diversos setores, da energia
à manutenção, da tecnologia à segurança.

De registar ainda o apoio de 4 parceiros estratégicos
e de 4 associações parceiras da APFM que se juntaram
na divulgação do evento e permitiram um maior leque
de interesses representados na conferência.
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