
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores
Feiras e Eventos 2012 : Formulário de Participação 

Pré-Inscrição para PROMOÇÃO de PRODUTOS REGIONAIS

Empresa

Morada nº

Código Postal Concelho

Telefone Fax

email

Actividade

Assinale com X as feiras ou eventos que pretende participar

Stand Exposição de Produtos Regionais - Aeroporto

Stand Sensações dos Açores : Anual - Lajes

Feiras e Eventos de âmbito Regional - PROMOÇÃO PRODUTOS REGIONAIS

Feira Lar Campo e Mar : 11 a 17 de Maio - Ponta Delgada

Feira Gastronomia do Atlântico : 3 a 11 de Agosto - Praia da Vitória

Semana do Mar : 5 a 12 de Agosto - Horta

Condições de Participação

Da parte da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores:
n Pagamento de 100% dos custos de transporte dos Produtos
n Cedência de um espaço para exposição de produtos de cada empresa de acordo com 

as condições específicas de conservação de cada produto.
n Apoio na acção comercial e logística a cada empresa.

Da parte da empresa participante:
n O preenchimento de um inquérito com feedback da participação.
n O fornecimento dos produtos necessários para a exposição.
n O fornecimento de material promocional para apoiar as diversas acções a realizar.

Feiras e Eventos de âmbito Nacional e Internacional

Expo Madeira : 6 a 16 de Julho

Angola, Feira e Missão : Setembro

Expo Galiza : 1 a 4 de Novembro

Feira Internacional de Cabo de Verde : Novembro

Condições de Participação

Da parte da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores:
n Pagamento de 50% dos custos de deslocação e estadia durante o período em que se realiza 

a acção de um elemento por empresa participante
n Cedência de um espaço para exposição de produtos de cada empresa de acordo com 

as condições específicas de conservação de cada produto.
n Apoio na acção comercial e logística a cada empresa.
n O transporte dos produtos necessários para exposição e provas.

Da parte da empresa participante:
n Obrigatoriedade de contactos directos com potenciais clientes.
n Fornecer todas as informações necessárias para o agendamento de contactos.
n O preenchimento de um inquérito com feedback da participação.
n O fornecimento dos produtos necessários para a exposição.
n O fornecimento de material promocional para apoiar as diversas acções a realizar.
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Exemplo do Stand AÇORES

Exposição de Produtos


