ID: 81712765

25-07-2019 | Expofacic

Meio: Imprensa

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Anual

Área: 26,00 x 16,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Expofacic prova a sua qualidade

Um certame distinguido e reconhecido
no país e fora dele
foi decidida por votação do público, através de uma
plataforma online, garantindo que cada dispositivo electrónico apenas podia realizar um único voto.
Helena Teodósio, presidente da Câmara de CantanheGHHGDFRPLVVmRRUJDQL]DGRUDGD([SRIDFLFDÀUPRXVHU
uma enorme satisfação obter esta distinção conseguida
em tão importante concurso à escala da Península Ibérica.
Para a líder do executivo camarário cantanhedense,
Iberian Festival Award
o resultado “é o corolário de uma evolução sustentada
Os Iberian Festival Award consagraram a Expofacic na optimização e rentabilização de valências que lhe
– Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede conferem uma identidade muito própria, fruto do excelente trabalho desenvolvido pelas sucessivas comissões
como a “Melhor Festividade” da Península Ibérica.
'HSRLVGHWHUSDVVDGRDLQWHJUDURORWHGHÀQDOLVWDV que tiveram a seu cargo a organização do certame. A
ao prémio, o certame de Cantanhede venceu a categoria DWUDFWLYLGDGH GD ([SRIDFLF H WXGR R PDLV TXH MXVWLÀFD
para a qual estava nomeado, sendo que no mesmo lote a atribuição do Iberiam Festival Award foi construído
ao longo de 29 anos, passo a passo, pelo que o prémio
estavam outros 10 festivais, cinco dos quais espanhóis.
Os vencedores foram conhecidos no dia 13 de Março é de toda a gente que participou nesse processo desde a
deste ano, numa gala que decorreu em Vigo, Espanha, encer- primeira edição, em 1990”.
rando a quarta edição do prestigiado galardão, criado para
Um Prémio Cinco Estrelas
reconhecer
a qualidade
O Prémio Cinco Estrelas Regiões / 2019, na categoria
organizativa
dos festivais “Festas, Feiras e Romarias” no distrito de Coimbra, foi
de música entregue a este que é um dos maiores certames do país
da Penínsu- e o maior da região.
O certame de Cantanhede “evidenciou-se no presla Ibérica.
A atri- tigiado concurso nacional baseado na avaliação de 438
buição des- produtos e serviços organizados em 59 categorias de
te prémio à consumo”, conforme referiu a Câmara Municipal de
Expofacic Cantanhede.
Este foi um ano em cheio para a Expofacic no que
aos prémios diz respeito, no qual conseguiu “arrecadar”
mais dois importantes galardões: o Iberian Festival Award
e o Prémio Cinco Estrelas Regiões / 2019, duas importantes distinções que revelam, mais uma vez, a elevada
qualidade do evento.

Segundo a autarquia, a atribuição deste prémio “resulta de testes de experimentação, com a realização de
visitas de clientes mistério à Expofacic e a questionários
GHDYDOLDomRDWUDYpVGRVTXDLVDSRSXODomRLGHQWLÀFRX
o que considera extraordinário a vários níveis, desde os
recursos naturais, o património, passando pelos eventos,
gastronomia, artesanato e outros marcos de referência
do país”.
O processo usado mede o grau de satisfação que
os produtos, serviços e marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco
SULQFLSDLVYDULiYHLVTXHLQÁXHQFLDPDGHFLVmRGHFRPSUD
dos consumidores, designadamente a satisfação pela
experimentação, a relação preço/qualidade, a intenção
GH FRPSUDUHFRPHQGDomR D FRQÀDQoD QD PDUFD H D
inovação.
Ao distinguir-se em vários destes parâmetros na
categoria de “Festas, Feiras e Romarias”, a Expofacic
“posiciona-se de novo
como o evento que
proporciona o melhor
índice de satisfação
aos diferentes públicos frequentadores de
festivais e festas”, sublinha o Município. O
prémio foi entregue no
Centro de Congressos
e Exposições de Viseu,
no dia 17 de Maio.

