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AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO
2016/2017
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Mercados
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Ações Previstas
MOSTRAS PROMOCIONAIS DE PRODUTOS*
Mostra Promocional de Produtos - Bélgica

Abril 2016

Mostra Promocional de Produtos - Alemanha

Junho 2016

Mostra Promocional de Produtos - Suíça

Outubro 2016

Mostra Promocional de Produtos - Polónia

Fevereiro 2017

Mostra Promocional de Produtos - França

Abril 2017

Mostra Promocional de Produtos - Bélgica

Setembro 2017

* Mostras e promoção de produtos em local de relevo. Inclui visitas de potenciais compradores desses mercados e
promoção dos produtos agroalimentares portugueses.
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Ações Previstas
EVENTOS INTERNACIONAIS**
Evento Internacional – Agribusiness 2016

10 a 13 Maio 2016

Evento Internacional – Agribusiness 2017

Maio 2017

** Evento internacional destinado à agro-indústria, que engloba reuniões com potenciais compradores agroalimentares
de diversos mercados e visitas a empresas.

RECEÇÃO DE IMPORTADORES
Mercado - Alemanha
Mercado - Bélgica
Mercado - Roménia
Apoio:

Abril 2016
Setembro 2016
Maio 2016
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Condições de Participação
Mostras Promocionais de Produtos – Bélgica 2016 ou Alemanha 2016
A participação na Mostra Promocional inclui:
Realização de mostra promocional de produtos em local preparado para o efeito; Elaboração de “brief
report” de informação de negócios sobre os potenciais compradores e distribuição às empresas
participantes; Realização de reuniões prévias nas empresas participantes para preparação da ação; Viagem e
alojamento (um participante/empresa); Transporte de produtos para a mostra; Exposição de produtos em
espaço comum, com destaque por empresa participante; Realização de visita a estabelecimentos comerciais
de potenciais compradores; Agendamento e organização de reuniões B2B com potenciais compradores e
entidades locais; Realização de cocktail de degustação e networking preparado com os produtos das
empresas participantes; Acompanhamento de consultor especialista durante a Mostra promocional;
Acompanhamento técnico do Agrocluster; Tradutores (se necessário); Apoio no follow-up dos contactos
realizados.
Condições de participação

2.500,00€/mostra

Nota1: Valores válidos para PME’s elegíveis no projeto
Apoio:

www.agrocluster.com

Condições de Participação
Mostras Promocionais de Produtos – Suíça, Polónia, Bélgica 2017 ou França
A participação na Mostra Promocional inclui:
Realização de mostra promocional de produtos em local preparado para o efeito; Elaboração de “brief
report” de informação de negócios sobre os potenciais compradores e distribuição às empresas
participantes; Viagem e alojamento (um participante/empresa); Transporte de produtos para a mostra;
Exposição de produtos em espaço comum; Agendamento e organização de reuniões B2B com potenciais
compradores e entidades locais; Realização de cocktail de degustação e networking preparado com os
produtos das empresas participantes; Acompanhamento de consultor especialista durante a Mostra
promocional; Acompanhamento técnico do AgroCluster; Tradutores (se necessário); Apoio no follow-up dos
contactos realizados.

Condições de participação

Apoio:

1.500,00€/mostra
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Condições de Participação
Eventos Internacionais destinados à agroindústria
Eventos que visam a promoção e apresentação das potencialidades da região, das suas empresas e produtos
a potenciais importadores, opinion makers e entidades estrangeiras de referência do setor agroalimentar.
A participação nos Eventos internacionais de Negócios – Agribusiness 2016 e Agribusiness 2017 inclui:
agendamento de reuniões B2B com potenciais compradores agroalimentares de mercados externos;
possibilidade de receção de 2 importadores participantes no evento; placard expositor de divulgação da
empresa participante e acompanhamento técnico do AgroCluster.

Condições de participação

Apoio:

900,00€
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Condições de Participação
Receção de Importadores
Mercados Previstos: Roménia, Alemanha e Bélgica
A receção de importador(es) inclui: Informação de importador a rececionar e agendamento de reunião nas
instalações da empresa.
Condições de participação

200,00€/importador

Nota1: Valores válidos para PME’s elegíveis no projeto
Nota2: A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
Nota3: Os valores apresentados são os valores finais a suportar pelas empresas participantes, já
deduzidos dos respetivos subsídios que venham a ser atribuídos pela participação nas ações;
Nota4: Aos valores apresentados acresce taxa de inscrição nas ações:

Associados
Não Associados

Apoio:

Isento
150,00€
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Pacotes especiais
Pack Exportador+
1 Mostra Promocional de Produtos – Bélgica 2016 ou Alemanha 2016
2 Mostras Promocionais de Produtos – Suíça, Polónia, Bélgica 2017 ou França
Evento Internacional – Agribusiness 2016, c/ receção 2 importadores e placard

4.250,00€

Evento Internacional – Agribusiness 2017, c/ receção 2 importadores e placard
Receção 2 importadores

Pack Mostras
1 Mostra Promocional de Produtos – Bélgica 2016 ou Alemanha 2016
3.650,00€
2 Mostras Promocionais de Produtos – Suíça, Polónia, Bélgica 2017 ou França
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Pacotes especiais
Pack Exportação
Evento Internacional – Agribusiness 2016, c/ receção 2 importadores e placard
Evento Internacional – Agribusiness 2017, c/ receção 2 importadores e placard

1.150,00€

Receção 2 importadores

Pack Agribusiness
Evento Internacional – Agribusiness 2016, c/ receção 2 importadores e placard
900,00€
Evento Internacional – Agribusiness 2017, c/ receção 2 importadores e placard
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Pacotes especiais
Nota1: Valores válidos para PME’s elegíveis no projeto;

Nota2: A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor;

Nota3: Os valores apresentados são os valores finais a suportar pelas empresas participantes, já
deduzidos dos respetivos subsídios que venham a ser atribuídos pela participação nas ações;

Nota4: Aos valores apresentados nos Packs Promocionais acresce taxa de inscrição:
Associados
Não Associados

Apoio:

Isento
250,00€
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Confirmações
As empresas interessadas em participar nas mostras e/ou
Agribusiness deverão efetuar a inscrição, no máximo, até ao dia:

29 de fevereiro de 2016
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Requisitos para Obtenção de Incentivo
Todos os valores apresentados são válidos para PME’s elegíveis no projeto.

A obtenção de incentivo requer a entrega dos seguintes documentos para
apuramento de elegibilidade no projeto:
a. Certidão de não divida da Segurança Social;
b. Certidão de não divida às Finanças;
c. IES relativa ao exercício de 2014, com situação líquida positiva;
d. Certificado de PME obtido através do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt);
e. Licenciamento da atividade.
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CONTACTOS:

www.agrocluster.com
geral@agrocluster.com
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