INFORMAÇÃO: COMERCIAL

39/22

DATA: 22.04.12

ASSUNTO: Feira Advanced Manufacturing Madrid 22 – 19 a 20 de outubro 2022

A ANEME está a organizar a presença coletiva de empresas portuguesas do setor metalúrgico e
eletromecânico, na Feira Advanced Manufacturing Madrid 22 que terá lugar em Madrid de 19 a 20 de outubro
2022.

A Feira Advanced Manufacturing Madrid 22 é uma das mais importantes feiras profissionais da Península
Ibérica contando com mais de 600 empresas expositoras e mais de 10.000 visitantes profissionais,
concentrando num único espaço 3 grandes eventos: MetalMadrid, Robomática y Composites Madrid,
agrupados nas suas áreas transversais: Connected, Additive, Surface, Blech y Quality Control and Product
Testing.

Setores representados: tratamentos de superfície, moldes, componentes e acessórios para a indústria
automóvel, aeronáutica e ferroviária, automação, robótica, fabricação de máquinas e ferramentas, corte a
laser, soldadura, impressão 3D, compósitos e plásticos, componentes para máquinas, equipamentos de
proteção individual (EPIs), subcontratação e metalurgia e metalomecânica em geral.
Esta ação está inserida no Projeto Conjunto de Internacionalização do setor, e as empresas PME’s
participantes que reúnam as condições de elegibilidade estipuladas no Sistema de Incentivos, beneficiarão
de um reembolso de até 50% dos custos relativos com stand, viagem, alojamento e transporte de
amostras (40% para as empresas da NUT Lisboa).

Na expectativa e a verificar-se o interesse de V.Exas. em participar nesta feira, agradecemos o
preenchimento e devolução da ficha de inscrição para a ANEME até ao próximo dia 28 de abril, ao cuidado
de: Rui Santos - rui.santos@aneme.pt ou para o fax 217150403.

1 - Custos de participação
Stand (espaço e decoração, tipo chave na mão)
9 m2 - 4.000,00€
(acrescido de IVA à taxa em vigor)

2 - Viagem, alojamento e transporte de amostras

Viagem:
O preço por pessoa será facultado aquando da reserva e da indicação do nome do participante e de acordo com o itinerário
selecionado.

Alojamento:
O preço por noite em quarto individual será facultado aquando da reserva e após confirmação da disponibilidade do hotel.

Transporte de amostras:

O valor correspondente ao transporte de amostras será facultado aquando da reserva, de acordo com a dimensão do
material/equipamento a transportar e da respetiva quantidade.

3 – Elegibilidade para apoio do Portugal 2020

Encontrar-se legalmente constituída;
Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade (licenciamento Industrial);
Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às entidades pagadoras dos incentivos;
Deter certificado de registo no site do IAPMEI;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada

Departamento de Apoio às Atividades Comerciais e Associativas

FICHA DE INSCRIÇÃO - Advanced Manufacturing Madrid 22
Madrid – Espanha – 19 a 20 de outubro 2022

Nome da empresa: ……………………………………..…………..…………………………………………………………
Telefone: ……………………………..……..…….Email: …………………………………………………………………....
Web page:………………………………………Contribuinte:………………………..N.º de Trabalhadores:……………..
Nome do Participante: ………………………………………..Função:.…………………………………….........................
Telemóvel:……………………………..……..…….Email:……………………………………………………………….......
Principais Produtos de exportação:…………………………………………………………………………………………..
Tipo de Stand

Área preferencial de exposição:

Viagem

Área 9 m2 ⎕

MetalMadrid

Sim_______ Não_______

⎕

Compósitos / Plásticos ⎕

Alojamento

Robomática

Sim_______ Não_______

⎕

Transporte de amostras
Sim_______ Não_______

A comparticipação é válida para 1 participante por empresa e inclui:
- Viagem para 1 pessoa por empresa
- Alojamento em Madrid para 1 pessoa por empresa
- Stand (espaço e decoração, tipo chave na mão)
- Promoção da empresa no catálogo de expositores
- Campanha de marketing na Plataforma Easy Go - GoLeads
- Convites
- Acompanhamento técnico da ANEME

Preencher e devolver à ANEME, ao cuidado de Rui Santos para o e-mail: rui.santos@aneme.pt

Local e Data

Assinatura e carimbo da empresa

Política 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.

