4th CISMEF – China International SME Fair
Com o apoio do ICEP e o acompanhamento da EDELUC

4th CISMEF – China International SME Fair
4ª Feira Internacional de PME’s na China
15-18 Setembro, 2007, Cantão, China

Data e Local
•
•
•
•

Data: de 15 a 18 de Setembro de 2007, em Cantão, China
Local: Centro Internacional de Exposições de Guangdong (o maior e mais
moderno centro de exposições em toda a Ásia)
Área de exposição: 120.000 m2 de área coberta
Pré-incrições com depósito inicial de 1000 Euros até 10 de Julho

Missão
•

Criação de uma plataforma de exposição, comércio, desenvolvimento,
intercâmbio e cooperaçao entre as PMEs da China e do resto do mundo. É a
maior Feira de PMEs de toda a China.

Sectores de Mercado na exposição
(os 9 pilares da indústria de Guandong):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Têxteis e Vestuário
Calçado, Chapéus e Malas
Brinquedos e Artesanato
Alimentos e Medicamentos
Electrodomésticos
Informação Eléctrica
Máquinas e Equipamento
Mobílias e Iluminação
Cerâmica e Materiais de Construção

Ficha técnica de Guangdong (Província de Cantão)
•
•
•
•
•

Província pioneira na reforma e abertura da China
Rápido crescimento anual do seu PIB a uma taxa superior a 10% nos
últimos 26 anos.
É uma das províncias mais populosas da China, com cerca de 100
milhões de habitantes
Produz um oitavo do PIB total da China, representa um terço do valor total
de importações e exportações e um quarto do investimento Chinês no
estrangeiro
Grandes esforços dos governos locais na regulação da concorrência, na
protecção dos direitos da propriedade intelectual e na eliminação da
contrafacção
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Programa
11.Set., ter
12.Set., qua
13.Set., qui
14.Set., sex

Partida do Grupo 1
•

Deslocação à feira para set-up do stand

Partida do Grupo 2 / continuação set-up stand do Grupo1

•

Encontro com CCPIT & Business Drink com empresários
chineses
Jantar de boas vindas

15.Set., sab

•
•

Seminário: Oportunidades de negócio na China
Visita à feira

16.Set., dom

•

Visita à feira ( dia inteiro incl. almoço)
Opcional:
visita a empresa 1 (manhã)
visita a empresa 2 (tarde)

17.Set., seg

•

Visita à feira ( dia inteiro incl. almoço)
Opcional:
visitas às empresas 3 e 4

18.Set., ter

•

Visita à feira ( dia inteiro incl. almoço)
Opcional:
visitas às empresas 5 e 6

19.Set.,qua

•

Dia livre
Opcional:
City tour

20.Set., qui

•

Regresso dos Grupos 1 e 2

Grupo 1 será constituido pelas empresas que terão stands nas Feiras e Grupo 2
pelos visitantes à Feira. Programa detalhado será enviado logo que haja
manifestação de interesse em participar.
Serviços adicionais disponíveis:
Assistência a expositores (antes da feira):
– Assessoria na Comunicação e negociação com organização da CISMEF
– Contratação e supervisionamento de construtores do stand
– Contratação e formação de staff local para a Feira
– Treino cultural/negocial na China
– Tradução de folhetos/cartões de visita
– Estudos de mercado do sector, localmente
– Identificação de potenciais clientes/fornecedores
– Contacto com potenciais clientes/fornecedores
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–

Marcação de reuniões e visitas

Assistência durante a feira (para expositores e visitantes):
– Marcação de sala de reuniões
– Serviço de agendamento de reuniões
– Serviços de tradução
– Serviços de assessoria de negócio
– Acompanhamento em visitas a fábricas de clientes/fornecedores
– Consultoria estratégica
Preços base
Programa oficial
Visitantes
(13-20 Setembro)

Descrição
Passagem aérea, transfer, alojamento,
refeições, acompanhamento na viagem **

Expositores
(11-20 Setembro)

Passagem aérea, transfer, alojamento,
refeições, acompanhamento na viagem**

Progr. opcional

Descrição
Visitas a empresas nos dias 16, 17 e 18

City tour

Dia 19 (incl. transporte, almoço, bilhetes)

Preço* €
4500
4900
Preço €

100

*Preços de referência, dependendo do nº de participantes
**Não inclui seguro de viagem e visto

Tabela de Preços CISMEF (Contrato directo com CISMEF)
Aluguer dos
pavilhões
Descrição

Preço US$

Stand standard

3x3 m, na secção internacional
inclui exhibition board, banner, balcão,
2 cadeiras, 2 unid. de iluminação

Outros custos

Decoração especial

Sob consulta

Ar condicionado adicional

Sob consulta

Contactos para mais informações:
Brigitte Lúcio
EDELUC- Consulting and Investments
Avenida Miguel Bombarda, 42 5C
1050-166 Lisboa
Tel. +351 21 793 6022
Fax. +351 21 795 9061
Email: edeluc@edeluc.pt

850/unid., pela
duração da feira

