INFORMAÇÃO: COMERCIAL

25/18

DATA 18.05.21

ASSUNTO: METALMADRID 2018 – Espanha - 26 e 27 de setembro - Madrid

Exmos. Senhores,
No âmbito do Programa PORTUGAL 2020, a ANEME vai organizar a presença Portuguesa neste
certame, através de um stand coletivo, que terá lugar de 26 a 27 de setembro.
A Feira MetalMadrid é o único certame da Europa Central direcionado para o setor industrial e onde estão
representados, entre outros, os seguintes setores: tratamentos de superfície, moldes, metálico,
componentes e acessórios para a indústria automóvel, aeronáutica e ferroviária, automação, robótica,
fabricação de máquinas e ferramentas, corte a laser, eólico, soldadura, impressão 3D, compósitos,
indústria, componentes para máquinas, equipamentos de proteção individual (EPIs), subcontratação, e
metalurgia e metalomecânica em geral.
Chamamos a atenção de V.Exas. de que sendo esta participação financiada no âmbito do Portugal 2020,
deverão ser observadas as condições constantes no seu regulamento, para que possam vir a ser
ressarcidos dos respetivos incentivos.
Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido de 50% (40%
para a NUT Lisboa) das despesas elegíveis: inscrição, stand, viagem, alojamento e transporte das
amostras (um participante por empresa).
Na expectativa e a verificar-se o interesse de V.Exas. em integrar o “Stand de Portugal”, agradecemos o
preenchimento e devolução da ficha em anexo até ao próximo dia 15 de junho, para a ANEME, ao
cuidado de: Rui Santos - rui.santos@aneme.pt. ou para o fax 217150403
Departamento de Apoio às Atividades Comerciais e Associativas

FICHA DE INSCRIÇÃO
MetalMadrid 2018
26 e 27 de setembro
Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido de 50% (40% para a NUT Lisboa) das
despesas elegíveis: inscrição, stand, viagem, alojamento e transporte das amostras.
1 – Stand
O Stand (chave na mão) é constituído por: alcatifa, iluminação com 2 focos, quadro elétrico de 3Kw, tomadas, identificação
do expositor, uma vitrine, mesa redonda, 3 cadeiras e tela impressa com informação fornecida pela empresa a colocar na
parede de fundo do stand, campanhas de marketing na plataforma GOVisibility.
Custo de Stand
STAND
9 m2

PREÇO DO STAND
3500€

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

Com a inscrição
1750€

15 de junho
1750€

Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.

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

SIM

NÃO

Transporte de amostras SIM

NÃO

Politica de Privacidade
Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site..
Consentimento para tratamento de dados pessoais
Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento.
Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação institucional da ANEME
Os dados pessoais recolhidos com esta inscrição serão mantidos pelo tempo necessário ao cumprimento de obrigações legais e
contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o exercício de direitos e deveres resultantes
dessas obrigações.

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

