Nos últimos anos, Joinville vem realizando diversos eventos técnicos científicos, de negócios, esportivos, dentre outros. Com o objetivo de consolidarmos esta vocação e potencializarmos as oportunidades de eventos, o Joinville e Região Convention & Visitors Bureau desenvolveu o Programa
Embaixadores, que propõe criar ações que permitam estreitar o relacionamento com potenciais
proponentes para eventos, bem como esclarecer as formas de apoio de nossa entidade a estas
prospecções.
Além da infraestrutura de espaços, logística, e a rede de serviços, para defender um destino como
sede de encontros profissionais, é preciso articulação, preparo, conhecimento e a vontade de fazer
acontecer. Por isso o envolvimento dos “Embaixadores de Joinville” é fundamental para a concretização destes eventos.
São vocês que assumem, frente a diretoria e demais membros da entidade a qual fazem parte, a
corresponsabilidade de captar e organizar o evento. Ou seja, o Embaixador é um profissional essencial para o desenvolvimento do trabalho de captação. É geralmente ele que tem a prerrogativa
para inscrever a cidade como candidata a sediar determinado evento, bem como trânsito na entidade, para convencer seus pares a votarem por ela.
Dando suporte a todo este trabalho, os Embaixadores podem contar com o nosso apoio. Por meio
de material institucional, participação no processo de defesa de candidatura, dossiês, vídeo sobre
a cidade, articulação com a cadeia produtiva do setor de demais ações, o Convention se coloca à
disposição para que as candidaturas possam se converter efetivamente em captação.
Contamos com todos vocês!

Vanessa Venzke Falk
Presidente
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Quem pode participar do Programa?
Professores de instituições de ensino;
Profissionais liberais, a exemplo de médicos, advogados, engenheiros, etc;
Nomes de destaque nas áreas esportivas, cultural e social;
Demais personalidades que tenham relação com áreas afins a dos eventos.

De que forma posso ajudar neste processo?
Identificando eventos dos quais tenho relação ou envolvimento;
Participando de eventos e entendendo as possiblidades dele acontecer em Joinville e Região;
Por meio da influência que possuo junto a diretoria da entidade a qual me relaciono;
Tendo conhecimento da estrutura existente na cidade, afim de divulgá-la.

Porque ser um Embaixador?
Colocar seu nome em evidência junto aos demais profissionais de sua área;
Gerar oportunidades para a prospecção de projetos de cooperação técnica com outras entidades
nacionais e internacionais;
Permitir que a cidade seja o centro das discussões de determinado assunto;
Evidenciar e repercutir a temática do evento para a comunidade local;
Colaborar para tornar Joinville destino dos principais eventos do país;
Gerar impacto positivo para a economia da cidade.
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DE QUE FORMA O JOINVILLE E REGIÃO CONVENTION
BUREAU SE ENVOLVE NESTE PROCESSO?
O Convention Bureau é uma associação que trabalha no sentido de fomentar e articular a
realização de eventos e desta forma, movimentar a chamada cadeia produtiva do Turismo,
gerando desenvolvimento econômico e social para a comunidade local. O apoio aos eventos, junto aos Embaixadores Locais, se dá da seguinte forma:

Apoio para CAPTAÇÃO de Eventos
- Apoio a elaboração da candidatura ao evento;
- Discussão para criação de estratégias de captação, considerando a necessidade do evento;
- Preparação de material promocional, incluindo o Dossiê de Candidatura a ser entregue a diretoria e delegados responsáveis pela definição da próxima cidade sede;
- Disponibilização de material técnico e promocional de Joinville e de Santa Catarina com informações sobre a infraestrutura para o segmento de eventos; *
- Articulação com entidades, instituições de ensino e órgãos públicos para obtenção de cartas de
apoio institucional ao evento, a ser anexada ao dossiê de candidatura;
- Elaboração de apresentação em Power Point personalizada para candidatura do evento;
- Elaboração de banner e flyer para promoção da candidatura ao evento; *
- Acompanhamento ao proponente da candidatura, durante a defesa ou ao local de realização do
evento/reunião na qual se define a realização da próxima edição do evento;
- Lobby junto aos votantes e ações promocionais junto aos participantes do evento;
- Decoração de Stand de Joinville durante evento em que será feita a candidatura; *
- Além disso, oferecemos a expertise de nossa equipe, assessorando e acompanhando todo processo de candidatura;

Apoio para PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO do Evento.
- Indicação e agendamento com fornecedores para a realização do evento;
- Inserção do evento no Calendário Oficial da Cidade e divulgação do mesmo no site do Convention e por meio da imprensa local, com apoio da Assessora de Imprensa;
- Indicação das melhores datas para realização do evento, de modo que não conflita com outro
evento previamente agendado;
- Articulação com a Secretaria de Turismo e Cultura, no sentido de solicitar apoio em ações de recepção aos participantes do evento;
- Participação em edição do evento, anterior a que será realizada em Joinville, com o propósito de
promover a edição captada, com a produção de flyer e banner, convidando os participantes para
a edição Joinvilense; *
Fornecimento de Banco de Imagens para promoção e produção de materiais;
- Agendamento, organização e acompanhamento às visitas de inspeção;
*Depende de disponibilidade financeira.
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