Caro associado,
A ANECRA dispõem de condições especiais para a participação dos seus associados na World Shopper Conference
Iberian 2018.
Esperam 1.000 participantes nesta edição.
Preço especial sem IVA para os associados da ANECRA:
Strategy Sessions (18/05/2018): 200€ em vez de 350€ no dia do evento.
Learning Sessions (19/05/2018): 125€ em vez de 175€ no dia do evento.
Full-Innovation (18 & 19): 275€ em vez de 500€ no dia do evento.
Não perca esta oportunidade e inscreva-se já, indicando o seu número de associado.
Em 2017 esgotou antes da data do evento! Não perca tempo.
Inscrições: https://www.world-shopper.com/2018registation-979326.html
Programa: https://www.world-shopper.com/uploads/1/7/6/4/17643163/programa_wsci8_pt_v6.pdf
Website (2018): https://www.world-shopper.com/world-shopper2018pt.html
Data e local: Centro de Congressos do Estoril, 18 e 19 de Maio de 2018.

O que é a World Shopper Conference Iberian?










O maior evento ibérico dedicado a novas ideias e novas oportunidades no setor automóvel e na
mobilidade.
O primeiro evento que junta no mesmo local profissionais do setor automóvel, profissionais da
mobilidade, investidores e empreendedores.
Sete edições organizadas desde 2010, 700 participantes em 2017, provenientes de Portugal, Espanha,
Brasil e E.U.A. Mais de 1.000 em 2018.
Speakers inéditos em Portugal e Espanha a tratarem os temas mais críticos do futuro próximo.
Pela primeira vez na Península Ibérica, uma demonstração de um Veículo de Condução Autónoma de
Nível 5 (sem volante, nem pedais).
Demonstração de um veículo a hidrogénio.
Participação da praticamente todas as Marcas de automóveis, Grupos de Concessionários, Comerciantes
e Reparadores Independentes, Fornecedores da indústria, Financeiras e Empresas de Mobilidade.
Uma área de expositores cada vez maior e concebida para fomentar a interação e gerar oportunidades
de negócio.
A maior oportunidade de networking no setor automóvel ibérico e na mobilidade.

Porquê participar na World Shopper Conference Iberian 2018?
1 - Um momento único para fazer parte do futuro do setor automóvel e da mobilidade
O setor automóvel está a atravessar uma fase de disrupção devido ao impacto de novas tecnologias e de
novas formas de consumir a mobilidade.
Esta profunda transformação trará novas oportunidades mas também riscos para todos aqueles que não se
souberem adaptar.
O processo avança à velocidade da tecnologia e não ao ritmo que a indústria estava habituada.
A única estratégia garantidamente vencedora é cultivar uma atitude de curiosidade permanente pelo futuro,
acompanhar a evolução e construir uma poderosa rede de contactos.
A World Shopper Conference Iberian 2018 materializa esta estratégia, é um evento único e imperdível.
Em 2018 a World Shopper Conference será ainda mais abrangente com uma forte presença de Financeiras,
Empresas da Mobilidade e Fornecedores da Indústria para além de representantes ao mais alto nível de
OEMs, de Concessionários e de Independentes.
A World Shopper Conference Iberian 2018 dirige-se a todos os profissionais do setor automóvel e da
mobilidade, a investidores e a empreendedores. É o maior evento ibérico de inovação nesta área.
Ao participar neste evento você vai demonstrar que faz parte do presente e do futuro do setor automóvel e
da mobilidade.
2 - Dois dias de evento: mais valor para si.
Em 2018, a World Shopper Conference Iberian vai inaugurar um novo formato, concebido para responder a
necessidades diferentes.
O dia 18 de Maio será dedicado a temáticas mais estratégicas, no formato habitual seguido nas mais
recentes edições deste evento.
O dia 19 de Maio será dedicado a workshops mais práticos no âmbito das melhores práticas a adotar nos
novos vetores de desenvolvimento do setor. A extensão do evento permitirá rentabilizar melhor os
investimentos efetuados pelos patrocinadores e expositores.
Ficamos a aguardar a sua inscrição! E esperamos vê-lo no nosso stand nº 11, onde esperamos prestar todos os
apoios e esclarecimentos que pretendam.

