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 Visita a FEIRA EXPO MILÃO 2015 

A missão irá proporcionar às empresas participantes a identificação de potenciais parceiros para o desenvolvimento de 
projetos de exportação e de investimento, o contacto com organismos locais de apoio à comunidade empresarial, o contac-
to com empresas e entidades decisoras italianas, através de reuniões previamente agendadas de acordo com o seu perfil, 
e efetuar in loco uma adequada prospeção do mercado, para um melhor conhecimento do tecido empresarial italiano.

A missão empresarial a Itália terá o apoio da OPCE/BECC (Organização das Associações Empresariais das Capitais 
Europeias), e da UNINDUSTRIA - Unione Degli Industriali e Delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, e visa 
potenciar o desenvolvimento de negócios das empresas portuguesas no mercado italiano.

Feira EXPO MILÃO 2015 – “Alimentar o Planeta, Energia para a Vida”         

O tema da Expo 2015 está relacionado com um dos sectores que mais 
tem crescido nas exportações nos últimos anos, o agro-alimentar. 

Uma área de exposição de 1,1 milhão de metros quadrados, mais de 
140 países e organizações internacionais envolvidas, mais de 20 
milhões de visitantes esperados, que servirá como uma plataforma 
de promoção e de negócios do sector agro-alimentar.

A Expo 2015 será a plataforma para uma troca de ideias e soluções 
compartilhadas sobre o tema da comida, vai estimular a criatividade 
dos países e promover inovações para um futuro sustentável.

Consulte o site oficial: www.expo2015.org

MISSÃO EMPRESARIAL ITÁLIA – ROMA E MILÃO
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Valor de inscrição : 1.980 € 

A participação inclui os seguintes serviços:

 ■    Passagem aérea Lisboa / Roma / Milão / Lisboa;

 ■    Alojamento com pequeno-almoço;

 ■    Visto, seguros e taxas;

 ■    Agendamento de reuniões e contactos bilaterais personalizados;

 ■    Entrada na Feira Expo Milão 2015;

 ■    Acompanhamento local permanente por um técnico da AERLIS.

Inscrição e pagamento:

 ■    Para participar basta preencher a ficha de inscrição, que pode encontrar em www.aerlis.pt;

 ■    Poderá efetuar o pagamento através de transferência bancária para o NIB 0007 0000 00168495791 23 ou cheque;

 ■    Condições de pagamento: 50% no ato da inscrição e 50% até 30 dias antes da data da partida; 

 ■    A realização da missão e os valores apresentados está sujeita a um número mínimo de participantes.

 ■    Em caso de aprovação de candidatura, os valores poderão ser alvo de comparticipação no âmbito do novo quadro
      comunitário Portugal 2020, caso a empresa cumpra as condições de elegibilidade.

Informações:

Elisabete Oliveira  | tel.: 21 010 50 00 | E-mail: e.oliveira@aerlis.pt 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DESCONTO DE 10% PARA SÓCIOS
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PROGRAMA PROVISÓRIO
17 de Junho 13h00 Encontro no “Check in” Aeroporto de Lisboa
Quarta-Feira 14h50 Partida Lisboa TP 842
 18h40 Chegada Roma 
  Transfer para hotel Hotel Novotel La Rustica 4*

18 de Junho Manhã Momento Institucional UNINDUSTRIA-Roma
Quinta-Feira Tarde Reuniões Bilaterais Nas empresas ou Unindustria
 19h00 “Briefing” Hotel   

19 de Junho Manhã Reuniões Bilaterais Nas empresas ou Unindustria
Sexta-Feira Tarde Reuniões Bilaterais Nas empresas ou Unindustria
 19h00 “Briefing” Hotel

20 de Junho Manhã Partida Milão (viagem comboio +/-3 horas)   
Sábado Tarde Visita a Expo Milão 2015 Feira Expo Milão 2015
 19h00 “Briefing” Hotel

21 de Junho Manhã Dia Livre 
Domingo Tarde Partida para Lisboa – 18h15 TP 809
  Chegada – 20h00

Informações: Elisabete Oliveira  | tel.: 21 010 50 00 | E-mail: e.oliveira@aerlis.pt 


