INFORMAÇÃO: COMERCIAL

09/17

DATA 17.01.23

ASSUNTO: HANNOVER MESSE 2017 – Alemanha - 24 a 28 de Abril - Hannover

Exmos. Senhores,
No âmbito do Programa PORTUGAL 2020, a ANEME vai organizar mais uma vez a presença
Portuguesa, através de um stand colectivo neste certame, que terá lugar de 24 a 28 de Abril.
Hannover é o mais importante evento tecnológico e industrial a nível mundial, tendo em 2016 provado
novamente a sua qualidade contando com mais de 180.000 visitantes oriundos de 100 países e cerca de
5.000 expositores, sendo o local privilegiado para a divulgação das empresas na área da Subcontratação
Industrial Internacional.
Assim, e no sentido de proporcionarmos às empresas uma apreciação e inscrição neste evento,
enviamos em anexo a ficha de inscrição com os custos do stand.
Chamamos a atenção de V.Exas. de que sendo esta participação financiada pelo PORTUGAL 2020,
deverão ser observadas as condições constantes no seu regulamento, para que possam vir a ser
ressarcidos dos respectivos incentivos.
Perspectivando-se a participação V. Exas., agradecemos o preenchimento e devolução da ficha em
anexo até ao próximo dia 17 de Fevereiro, para o e.mail: rui.santos@aneme.pt ou fax 217150403.
Melhores cumprimentos,

Departamento de Apoio às Actividades Comerciais e Associativas

FICHA DE INSCRIÇÃO
Hannover Messe 2017
Hannover - Alemanha
24 a 28 de Abril

Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido de 50% (40% para a NUT
Lisboa) das despesas elegíveis: inscrição, Stand (espaço e decoração), viagem, alojamento e transporte das amostras.
1 - STAND (Concebido pela MVC)
O stand será concebido e construído pela MVC – layout semelhante ao do Midest, sendo constituído por: estrado,
alcatifa, iluminação, tomada de 220 V, identificação do expositor (logo e nome empresa), um armário fechado com
chave, 2 pódios, mesa redonda, 3 cadeiras.
Custo de Stand
STAND
9 m2
12 m2
15 m2

PREÇO DO STAND
5400€
7000€
8520€

Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
2 - Condições de participação
STAND
9 m2
12 m2
15 m2

Com a inscrição
17 de Fevereiro
2700€
2700€
3500€
3500€
4260€
4260€
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.

3 - Viagem e alojamento e transporte de amostras
Ficamos a aguardar a respectivas inscrições para apresentar as nossas propostas.
_______________________________________________________________________________________
NOME DA EMPRESA: …………………………………….……………………………………………………
PARTICIPANTE: ……………………………………………………………………….
CONTACTO: Telefone…………………………….. Móvel…………………………..
TIPO DE STAND: 9 m2
Viagem e alojamento

12 m2
SIM

NÃO

15 m2
Transporte de amostras SIM

NÃO

Por favor remeter para a ANEME:rui.santos@aneme.pt ou para o Fax 217 150 403
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