PRESS RELEASE: IBIS LANÇA IBISTV GLOBAL SUMMIT
Data: 4 Setembro
2020 marca o 20º aniversário do IBIS (International Bodyshop Industry Symposium),
agora firmemente estabelecido como líder mundial de conferências sobre reparação.

Os últimos 20 anos da IBIS culminaram com uma celebração espetacular no IBIS
Global Summit no Mônaco, em Novembro. Tendo agora consultado os nossos
parceiros e consultores da indús\tria, além de dadas as actuais diretrizes oficiais do
coronavírus, foi decidido não realizar o evento fisicamente.
No entanto, enfrentar este desafio também oferece oportunidades. Para a IBIS, isto
significa o lançamento do IBIS TV Global Summit. Se não pudermos trazer nosso
público global para o Seminário, nós levá-lo-emos a eles através de um programa de
TV de 4 horas, a ser transmitido em directo através da Internet, na quinta-feira, 19 de
Novembro.

O programa da revista de negócios será liderado por um conhecido jornalista de
televisão e apresentará muito do conteúdo de liderança inovadora que planeámos
para o evento do Mônaco. Fornecido através de um conjunto envolvente de recursos
baseados em estúdio, transmissões externas e pacotes em estilo de documentário.
Sem esquecer uma série de itens especiais que reservamos para reconhecer e dar
continuidade ao nosso 20º aniversário.
Estamos muito gratos pela ajuda e apoio indispensáveis de nossos parceiros,
patrocinadores e pela liderança do grupo de direção do Seminário Global, em dar este
empolgante e gigante passo à frente. Mais anúncios irão surgir no nosso site e feeds

de social media, conforme o evento for ganhando forma nas próximas semanas e
meses.

Para reservar um lugar ou explorar oportunidades de patrocínio, entre em contacto
com a chefe de vendas do IBIS, Suzie Scott em suzie@ibisworldwide.com.

NOTA AOS EDITORES
Desde a sua criação em 2001, o IBIS - o Simpósio Internacional da Indústria de
Bodyshop - tornou-se firmemente estabelecido como o líder em conferências e redes
para líderes e influenciadores da indústria de colisão.

A conferência inaugural foi realizada no Celtic Manor Resort Hotel no País de Gales
em 2001 e recebeu 120 delegados de 12 países. Desde então, os eventos IBIS foram
realizados em vários locais ao redor do mundo, atingindo mais de 1.000
influenciadores a cada ano, com o Global Summit atraindo anualmente mais de 350
delegados, de mais de 35 países.

O IBIS continua a divulgar a sua conferência de classe mundial, em novos territórios
e recentemente visitou mercados em todo o planeta, incluindo EUA, Irlanda, África do
Sul, Itália, Oriente Médio, Turquia e China.

