
EDUCAÇÃO IAAPA
Relatórios e ferramentas de pesquisa  
Os membros têm acesso gratuito aos relatórios de 
pesquisa, referências e estudos de impacto econômico 
IAAPA avaliados em mais de US $ 1.500. Além disso, 
encontre ferramentas como manuais de RH e práticas 
recomendadas de segurança.

Programas de Certificação IAAPA  
Os programas de certificação IAAPA são projetados para 
todos os níveis e reconhecem experiência, designação 
como líderes do setor e maior reconhecimento em todos 
os aspectos do setor. Para obter mais informações, visite  
IAAPA.org/certification.

Webinars - ao vivo ou sob demanda  
Participe de webinars mensais IAAPA ao vivo ou assista 
webinars gravados. GRATUITO para membros, cada 
um fornecendo informações sobre tópicos atuais e 
específicos do setor. Também disponível em espanhol e 
português.

Aprendizagem online  
Explore a biblioteca de aprendizagem online IAAPA com 
valiosos recursos de treinamento, como Treinamento e 
capacitação para indústria de atrações e a biblioteca de 
desenvolvimento profissional.

NOVO Treinamento ServSafe Food Service  
Em parceria com a National Restaurant Association, 
os membros IAAPA recebem um desconto de 20% em 
extensos programas de treinamento projetados para 
proteger e melhorar suas ofertas de alimentos e bebidas.

Padrões de segurança e treinamento  
IAAPA lidera o esforço global para harmonizar os 
padrões para brinquedos de diversão e atrações.  
Oferece treinamento por meio dos Institutos  
IAAPA de Segurança e de todas as EXPOS IAAPA  
e conferências em todo o mundo.

Avaliação de Excelência de Instalação IAAPA   
Meça seu progresso e avalie o status dos procedimentos 
de segurança, medidas de sustentabilidade e melhores 
práticas em suas instalações com a Ferramenta de 
Excelência de Instalações.

Comunicação de crise  
Este modelo fornece a estrutura para a criação de 
um plano de comunicação de crise para sua empresa, 
disponível em espanhol e português. Os especialistas em 
mídia IAAPA estão disponíveis para apoiar os membros e 
a imprensa 24 horas por dia no tel. +1 321-319-7602.

ACESSE TODOS OS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO EM IAAPA.ORG
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Quanto mais você se conecta, mais valor IAAPA traz para você  
Use sua associação IAAPA para fazer novas conexões, trocar idéias e experiências, expandir seus negócios e 
desenvolver sua equipe. Colegas em todos os níveis de sua empresa podem se beneficiar quando você os adiciona 
à lista de IAAPA de sua empresa.

INFORMAÇÕES DA CONTA
Gerencie sua conta
Mantenha sua conta pessoal atualizada e nunca perca uma 
oportunidade IAAPA ou News Daily.
1. Faça login na Página de login IAAPA
2. Selecione Update Profile, encontrado em seu nome
3. Clique na guia My Information no menu da sua conta
4. Altere sua senha na parte inferior da seção Password. 

*As senhas devem conter no mínimo 6 caracteres.

Atualize a lista de empresas
Certifique-se de que todos os seus funcionários tenham 
acesso às principais fontes de informações do setor.
1. Faça login na Página de login IAAPA
2. Selecione Update Profile, encontrado em seu nome
3. Clique em My Account na parte superior da página
4. Selecione Manage My Roster no menu suspenso
5. Clique em Update Employee Information
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IAAPA EXPOS
Exposições e eventos IAAPA   
Inspire-se com novas ideias e conexões nas principais 
exposições IAAPA. Você assistirá palestrantes 
renomados da indústria, fará conexões importantes em 
eventos de networking, participará de sessões especiais 
ou de EDUtours disponíveis exclusivamente para 
membros. Confira os próximos eventos.

Economize nas taxas de inscrição e espaço de exposição, 
acesso GRATUITO a sessões educacionais e ingressos 
com desconto para eventos. Condições exclusivas para 
membros disponíveis para:

• IAAPA EXPO

• IAAPA EXPO EUROPE

• IAAPA EXPO ASIA

IAAPA NEWS
Assinatura da revista Funworld   
A assinatura impressa e digital da revista bimestral líder 
do setor é GRATUITA. Adicione funcionários à lista de 
sua empresa para expandir o acesso online gratuito.

IAAPA News Daily  
Inscreva-se para receber este boletim informativo 
eletrônico exclusivo para membros e fique por dentro 
das novidades de atrações ao redor do mundo. Adicione 
sua equipe à sua lista e permita que eles se inscrevam 
também.

ASSUNTOS PÚBLICOS IAAPA
Apoio e defesa da indústria   
Quer estejamos conversando com legisladores sobre 
o desenvolvimento, uso e promoção de padrões de 
segurança, discutindo como as leis trabalhistas afetam 
a indústria ou decifrando novos regulamentos, IAAPA se 
esforça para moldar a legislação relacionada à segurança 
em todos os níveis do governo.

ACESSE TODOS OS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO EM IAAPA.ORG

CONEXÕES IAAPA
Diretório de Membros   
Conecte-se com outras pessoas da indústria com o 
Diretório de Membros IAAPA online. Somente membros 
IAAPA podem acessar este registro líder do setor. 
Encontre colegas, compradores e vendedores através de 
nosso extenso banco de dados. 

Mala direta de membros IAAPA  
Todos os membros IAAPA têm acesso a uma lista de 
mala direta GRATUITA por ano, mediante solicitação, 
para que você possa se comunicar facilmente com 
a indústria de atrações. Preencha o formulário de 
solicitação de lista de correspondência com o endereço 
físico e nós o enviaremos para você imediatamente.

Banco de empregos IAAPA   
Anuncie vagas de emprego na indústria e encontre os 
melhores candidatos no quadro de empregos IAAPA. 

Eventos regionais IAAPA  
Economize com um calendário completo de eventos de 
conexões como o Encontro Anual de FECs, o Encontro 
Latino-Americano, conferências virtuais de educação e 
mais eventos regionais.

Comitês e voluntariado com IAAPA   
IAAPA é liderada por voluntários, pessoas como você, 
cuja valiosa experiência no setor ajuda a orientar a 
equipe profissional dedicada da IAAPA. Baixe a lista de 
oportunidades disponíveis para participar.

Mercado da Indústria IAAPA  
Um extenso banco de dados que ajuda os compradores 
de instalações de entretenimento a obter produtos e 
serviços. Seu produto ou serviço aparece gratuitamente 
com sua associação IAAPA.

IAAPA Ásia-Pacífico,  
+852 2538 8799 Shanghai

+86 21 8033 7435
AsiaPacific@IAAPA.org

Site da Ásia-Pacífico

IAAPA EMEA 
(Europa, Oriente Médio, África)

+32 2535 77 92
EMEA@IAAPA.org 

Site EMEA

IAAPA América Latina e 
Caribe

+52 55 3300 5915
LatinoAmerica@IAAPA.org

Site da América Latina e 
Caribe

IAAPA América do Norte
+1 321-319-7688

NorthAmerica@IAAPA.org 
Site da América do Norte

ESCRITÓRIOS REGIONAIS IAAPA 
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