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A Fórmula para o seu sucesso
profissional.
CEM Programa de Certificação
Seja um Profissional CEM

A Rede CEM

Preparação para se tornar CEM

No setor de feiras e eventos, a Certificação em Gestão
de Feiras (CEM) é a primeira e única oportunidade que
é reconhecida internacionalmente oferecendo uma
certificação para profissionais da indústria.

Mais de 2000 profissionais CEM em todo o mundo
formam a Rede CEM que funciona como um novo
canal para comunicação, idéias, pensamentos,
reconhecimento da indústria e promoção.

A designação CEM prevê objetivos de curto e longo
prazo ao profissional atendendo e adaptando a
formação às necessidades e interesses específicos. Os
participantes são capazes de selecionar e desenvolver
competências em nove áreas de estudo especializado
em gestão de feiras. A disponibilidade de cursos
presenciais ajudam a conhecer as necessidades, e
preferências individuais com o objetivo de
profissionalizar ainda mais os participantes no CEM.

O profissional pode utilizar a marca CEM em cartões
de visita, currículos, redes sociais, sites, entre outros,
de forma a maximizar a promoção da especialização.

Os candidatos devem ter pelo menos três anos de
experiência integralmente como profissionais de feiras
e/ou gestão de eventos antes de iniciar o Programa
CEM (estes requisitos variam de acordo com cada
experiência e formação). Para conseguir a designação,
os participantes devem terminar 9 módulos sendo
avaliados por exame e conclui-los no prazo de três anos
desde o início do programa.

O Programa de Certificação CEM é uma designação
internacional presente nos Estados Unidos, Canadá,
China, Coreia, México, Portugal, Singapura, Espanha,
Taiwan e agora também no Brasil.
O currículo CEM dá conhecimentos específicos e
prática para o profissional.

Com a utilização do título, os responsáveis por
empresas no momento de contratação têm a garantia
que os candidatos com designação CEM têm
conhecimentos e formação de excelência em gestão
de feiras.

O prazo de três anos começa no momento em que o
primeiro exame é completado com sucesso.
Oferecemos também cursos de nível avançado que
também estão disponíveis para CEMs de forma à
aprofundar a sua formação profissional e obtendo uma
re-certificação.

Benefícios de se tornar um profissional CEM?
A conquista da designação e certificação CEM pode
fazer a diferença completa na carreira de um indivíduo
no setor de feiras porque significa dedicação à
carreira, um conhecimento aprofundado em gestão de
feiras e eventos e uma especialização num conjunto de
qualificações nesse setor.

A certificação CEM foi criada em 1975 para fornecer
uma designação profissional aos indivíduos da indústria
de feiras. A designação foi formada para elevar os
padrões profissionais e é reconhecida em toda a
indústria como a marca principal de realização
profissional. A equipe do IAEE atende diariamente a
organização do programa. Tendo a comissão CEM como
o órgão responsável pelo programa.
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Gestão e Organização de Conferências e Reuniões
Marketing de Feiras e Eventos
Gestão de Operações em Feiras e Eventos
Comercialização de Feiras e Eventos
Segurança, Riscos e Gestão de Crise em Feiras e Eventos
Gestão Financeira, Orçamentos e Contratos
Desenvolvimento de Plantas e Layouts
Seleção de Fornecedores de Serviços
Planejamento e Gestão Estratégica

Faça parte da Rede Mundial de Profissionais CEM a partir de hoje!
Informações completas sobre o Programa de Certificação Profissional CEM incluindo locais e horários da formação,
documentação necessária e ferramentas da rede CEM estão disponíveis em NewEvents Global
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