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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.
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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.
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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
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