
Venha connosco à STONE FAIR – Poznan - Polónia!
22 a 25 de Novembro 2017

Maior Feira do Sector da Pedra da Europa de Leste

CONDIÇÕES ESPECIAIS EM PARTICIPAÇÃO CONJUNTA

COFINANCIAMENTO ATÉ 50%

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
244 859 467 | info@aapi.pt



Porquê o Mercado da Polónia?

A Polónia é um dos mercados europeus com maior dinâmica económica da
Europa. Com perto de 40 milhões de habitantes, com uma proximidade
geográfica e de relações bilaterais muito fortes com a Europa Central, como a
Alemanha, e a Europa de Leste, como a Rússia, a Polónia é o mercado certo para
se conseguir um processo de internacionalização sustentado nesta zona da
Europa. Tanto o investimento público como o privado estão em crescimento,
reforçando-se o interesse neste mercado.

Porquê a Stone Fair - Polónia?

A Stone Fair é a maior exposição do sector da pedra na Europa de Leste, com
cerca de 200 expositores especializados, representantes de mais de 20 países e
que historicamente junta decisores das empresas, existindo grande ambiente de
negócios em plena Feira.
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Custos da Participação?

7.950,00 € + IVA Apoio até 50% 3.975,00 €

Incluí:
+ Espaço de Exposição:  9 m2
+ Stand Conjunto
+ Transporte de materiais para a feira 
+ Consultoria para marcação de reuniões 
+ Marketing e publicidade 
+ Apoio na preparação da participação

Forma de Pagamento
- 1º Pagamento com a Confirmação da Participação: TI* + 50% do Custo de participação
- 2º Pagamento, até ao dia 30 de Setembro de 2017: 50% do Custo de participação

*TI – Taxa de inscrição: 
até 31 de Julho:           100,00 € / 200,00 € (Associados / Não Associados)
até 31 de Agosto:        200,00 € / 300,00 € (Associados / Não Associados)
até 30 de Setembro:   500,00 € / 700,00 € (Associados / Não Associados)

Forma de Reembolso do Incentivo
- 1º Reembolso do Incentivo, até 90 dias após o fim da ação: 75% do incentivo
- 2º Reembolso do incentivo, aquando o recebimento, por parte da AAPI, do incentivo final 
apurado pela AICEP, em sede de encerramento do projeto: até 25% do incentivo
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