Venha com a TEKTÓNICA à COLÔMBIA, o PAÍS
da AMÉRICA LATINA com as melhores
OPORTUNIDADES!
A Fundação AIP, através da Lisboa – Feiras, Congressos e Eventos, vai estar de novo
presente com a Tektónica na EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO, a maior feira
da construção na Colômbia em Bogotá, de 14 a 19 de Maio.
A EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO, é já a 15ª edição e tem como finalidade
promover o desenvolvimento e crescimento do Sector da Construção (Arquitectura, Infraestruturas, Materiais de Acabamento, Energia e Climatização, Ferramentas, Maquinaria e
Equipamentos, Automatismos e Segurança e Design de Interiores). Este Grande Evento
tem demonstrado ser uma das plataformas mais importantes para a industria da construção
da América Latina.
Inovação, qualidade e preço são a chave para o sucesso neste mercado, sabemos que a
sua empresa pode responder com sucesso a este novo e aliciante desafio pelo que vos
convidamos a participar com a Tektónica na EXPOCONSTRUCCIÓN Y
EXPODISEÑO.
Neste país da América Latina, poderá encontrar as melhores oportunidades de negócio.

Participe!

PRÉ-INSCRIÇÃO
DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa
Número de Contribuinte
Morada
Código Postal

-

Telefone

Localidade
Fax

Responsável pela participação
Telemóvel

E-mail
Cargo

E-mail

Produtos a Expor:
Objectivos da Participação:

A PARTICIPAÇÃO INCLUI:
•

Participar no Pavilhão de Portugal na EXPOCONSTRUCCIÓN EXPODISEÑO

•

Espaço de 10m2, 20m2 ou 30m2 (áreas superiores sujeitas a orçamento e confirmação em função da disponibilidade)

•

Conceção e montagem do stand, instalação elétrica e consumos

•

Viagem em classe turística para 1 pessoa por empresa com Estadia em Hotel de 4*

•

Transferes aeroporto/hotel, hotel/aeroporto, hotel/feira, feira/hotel e outras deslocações programadas

•

Material promocional e divulgação

•

Presença no Catálogo Oficial da EXPOCONSTRUCCIÓN EXPODISEÑO com as empresas participantes

•

Catálogo das empresas presentes no Pavilhão de Portugal

•

Acesso a base de dados com as principais empresas do sector da Construção Obras Públicas, Imobiliário, Segurança,
Energia e Ambiente a operar no mercado Colombiano.

•

Apoio da equipa da Fundação AIP / Lisboa-Feiras Congressos & Eventos

ESPAÇO (m2)
/MAR. –

Maputo, Beira
10 m2
20 m2
30 m2

Nota: Esta acção está inserida no Projecto Conjunto PORTUGAL2020 SI Internacionalização de PME nº 38083, pelo que, as PME consideradas
elegíveis, de acordo com as condições de participação em anexo, podem beneficiar de um co-financiamento de 50% dos custos directos elegíveis
no âmbito deste projecto, e de 85% dos custos gerais, ligados à preparação da acção. O valor final de incentivo será concedido tendo igualmente
em conta o diferencial entre os custos finais apurados e o custo suportado nesta fase pela empresa.
As empresas da região de Lisboa também poderão ser objecto de incentivo com o reembolso em cerca de 40% dos seus custos elegíveis.

IMAGEM DO STAND:

O stand inclui paredes pintadas a branco com imagem de fundo, pala do stand com o nome do expositor e logo, projectores
embutidos, balcão com chave, alcatifa, mesa e cadeiras
Assinatura

Data

/

/

Devolução da documentação

Conctactos: TERESA GOUVEIA / JOSÉ MANUEL CARDOSO / CRISTINA CARDOSO
E-mail: teresa.gouveia@ccl.fil.pt | Telemóvel: (+351) 962 060 697
E-mail: jose.cardoso@ccl.fil.pt | Telef.: (+351) 218 921 548 | Telm.: (+351) 965 317 584
E-mail: cristina.cardoso@ccl.fil.pt | Telef.: (+351) 218 921 596

