
“EM BRAGA E FACIL” E 0 LEMA PARA A MEETINGS INDUSTRY
TRES MIL PESSOAS DERAM ASAS AO RED BULL AIR RACE
TAP QUER VOAR MAIS ALTO EM CONGRESSOS E EVENTOS

PRESIDENTE DOJURI DOS BEA WORLD QUER ‘ER CRIATIVIDADE E INOV4AO

• •



Samsys: So% Do
Orçamento Dc Marketing
E Destinado Aos Eventos

A Salusys é urn exemplo de como Os eveiltos tern iwrrnitido valorizar e dar notoriedade

malta. ehegar a (liferentes puJ)IJcos-alvo. e beneuic,ai’ parceiros e clienles.

Fundada em 1997, a Samsys actua na drea das tecnologias de informagào,

prestando serviços de consultoria intormdtica. Ruben Soares, urn dos

fundadores, e director executivo, explica que o evento mais emblernätico E o

Dia do Cliente (DDC). Este ano, na 6 edicâo, o DDC contou com 1200 pessoas,

que encheram o Pavilhão Multiusos de Gondomar. 0 Dia do Cliente foi criado

para “motivar os empresários nacionais, incentivando-os a accao, a procurar

novos mercados, a novar Os seus produtos e servicos e a fazer networking, que

e o prirneiro passo pera se gerar negócio”, conta o responsàvel. ‘Actualmente



trata-se do evento corn major projecgão e impacto que organizarnos. 0
feedback que recebemos é que as pessoas reconhecem o crescimento da
marca, nao sd tendo em consideragOo a dimensao da audibncia, mas pela
qualidade do prbprio evento, desde os oradores, passando pelas animagbes,
pelo espago, pelo tamanho da area em que dames visibilidade as marcas

que nos apoiarn neste dia, pela nossa preocupagão ate com as solugbes de
almoço no recinto’. Segundo Ruben Soares este é o major evento anual de

desenvolvimento pessoal e profissional gratuito em Portugal. A Academia
Samsys organiza ajnda outras iniciativas. Por exemplo, a Formação de Alto

Desempenho Comercial, que esgotou a sala de formaçbes, com cerca de 60
pessoas, ou as TertUlias, que juntam cerca de 100 pessoas. “Cada vez que
batemos majs urn recorde surge urna vontade arrebatadora de fazer cada vez

mais, unjndo esforços para que, nOo dejxando nunca de jnovar e surpreender,

sejam apresentados eventos bem organizados, por pessoas motjvadas e que
gostam do que fazem. Isso tern-se refletido nos resultados”.
Ruben Soares admite que o peso dos eventos na ernpresa “é rnuito grande”.

“Actualmente, a Samsys despende rnais de 80% dos seus fundos de marketing
anuais, que tern vinde a aurnentar de ano para ano, na realizaçbo de dezenas
de eventos, prornovidos pela sua Academia, que tern o mesmo nome, corn

objectivos bern definidos”. Todos os rneses a empresa procura apresentar

urn novo evento, versando vdrias temdticas, que podern ir desde segurança

digital, redes socials profissionais (como o Linkedln), obrigatoriedades
de alteragbes na legislagflo e como essas afectarn as ernpresas, técnicas

comerciais, entre outras. Além disso a Academia tern urn outro objective e
que passa per se “dedicar a outra vertente na area de eventos: o apoio a
eventos que se enquadrem na visbc que definimos, sejarn eles conferéncias,
formaçbes ou outros eventos de grande valor formative. Assim, estamos
atentos a eventos de desenvolvimento pessoal e profissional no pals e, ao
estabelecer parcerias corn a entidade organizadora conseguimos que os
nossos clientes e amigos consigam marcar presença per urn preço especial,

corn descontos significativos entre 30% e 60%”. 0 Click Summit é urn born
exemplo desse apoio dado a eventos de terceiros.
E o departarnento de comunicação da Samsys, constituide per cinco
elementos, que operacionaliza tudo o que tem a ver com os eventos.
Estes tern necessariamente de reflectir os valores da marca. “Todos os
eventos erganizados pela Academia Samsys reflectem preocupagâo com a
responsabilidade social, pelo que esté bern latente a necessidade de levar
a sociedade a oportunidade de desenvolverern competências, pessoais
ou protissionais, Uteis e realmente direccionadas para c crescimento.
Esta visão vai ac encontro da missao da marca, que é ajudar os seus
parceiros a crescer”. 0 acrOnimo C.0.R.A.G.E.M. (Competentes, Objectives,
Responséveis, Ajudadores, Oenuinos, Empenhados e Metivadores) esté
presente em tudo quanto fazem.

Dnas pergunlas a

Ruben Soares

Corno fazern a vossa escolha de fornecedores? Evento a evento? Per
concurso? Tern fornecedores preferenciais?
Alguns dos nossos fornecedores são nossos clientes ha muitos anos

e fazemos questão de dar prirnazia a essas rnesmas empresas. Paz
parte da politica da empresa, pois é uma forma de demonstrarmos
lealdade e fortalecerrnos relaçbes. Ainda assim, gostamos de estar

atentos ao mercado, ternos mente aberta e investimos tempo na

procura das melhores solugbes. Esta é, inevitavelmente, uma forma de

garantir a sustentabilidade da ernpresa. As vezes somos surpreendidos

de forma positiva quande nos apresentarn valores inferiores ao
habitual e quando as empresas fornecedoras fazem questão de ter

visibilidade enquanto patrocinadores, come aconteceu no 000 corn o
fornecedor de merchandising ou ate quando sornos surpreendidos pele
profissionalismo e palavra de fornecedores que trabalham em feriados
e fins-de-sernana para aceder aos pedidos de produção que fazemos. F

curnprem-nos, come aconteceu com um novo fornecedor que produziu

as letras luminosas que estavarn em palco no 000, produzidas em
menos de uma semana.

Come é gue a marca ye o sector dos eventos em Portuga4 no que diz

respeito a gualidade e atternativa de fornecederes?
Portugal tern largas centenas de pessoas verdadeiramente inspiradoras,
corn liçbes de vida capazes de nos per a questionar a forma come

agimos, come lidarnos corn os desafios. A coragern que as prbprias tern

tido no sentido de partllhar essas mesmas histOries tern side notbria e

todos ticarnos a ganhar corn isso. Assirn surgern eventos corn grande
qualidade, que contam corn personalidades portuguesas e tambOm
referencias internacionais, como no case do Web Summit, que jã é a
rnaior conterencia tecnclbgica do mundo, o que naturalmente nos enche
de orgulho enquanto portugueses, jA que 6 no nosso pals que ternos a
major conferencia do nosso setor de atividade.


