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FEIRA INTERNACIONAL DE LUANDA

30 NOV - 04 DEZ

FICHA DE INSCRIÇÃO ESPECIAL STARTUPS

ZEE - ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

Esta ferramenta é necessária para que possamos auxiliar as empresas que participam das feiras apoiadas pela EVENTOS ARENA no que se refere, entre outros aspectos,
a projectos de inteligência comercial e estudos de mercado capazes de potencializar os resultados da participação das empresas no evento, auxiliando no seu processo de
integração.

1. DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa
Morada
Código Postal
Localidade

NIF

País
Telefone

Fax

Telemóvel

Pessoa a contactar
Sector de Actividade
Produto em Exposição
Email
Site

360.000.00 AOA

2. PACK CHAVE NA MÃO
98 Cm
30 Cm

NOME EMPRESA
Expositor

2.1 Inclui
1 Balção
1 cadeira

SUB-TOTAL
IVA (14%)
TOTAL

91 Cm

2021
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98 Cm

3. CRITÉRIOS

1. A empresa solicitante deverá possuir matriz e produção em Angola ;
2. A empresa solicitante devera ter no máximo 1 ano de existência;
3. Possuir objecto social compatível com o propósito da feira, excluída a representação comercial ou exclusivamente de actividade comercial;
4. Haver compatibilidade do (s) seu(s) produto(s) com o seu sector ;
5. Estar em situação de regularidade com o estado;
6. A empresa compromete-se a preencher e entregar os formulários diários do evento e a avaliação da feira, informando correctamente todos os dados
solicitados, tais como: valor e volume dos negócios realizados, contactos realizados, unidades vendidas, negócios iniciados, entre outros, e ainda,
compromete-se a participar da pesquisa/consulta/visita técnica que serão realizadas antes e após a Feira;
7. Capacidade de produção e distribuição nacional;
8. Capacidade de internacionalização;
9. Histórico de atendimento às solicitações de pesquisas/consultas/visitas técnicas antes e depois da feira que realizadas pela SEDETUR e seus parceiros, vide
pré-requisito V.
Observações:
As despesas com transporte, logística de materiais, deverão ser por conta de cada participante;
As empresas participantes deverão ter individualmente suas inscrições e contratos devidamente organizados com a Eventos Arena.
A Eventos Arena, à sua discrição poderá cancelar a inscrição em caso de não adesão de nº mínimo de 10 empresas.
A empresa está ciente obriga-se a cumprir todas as normas de participação da Feira, bem como se obriga a observar e atender a identidade visual prédeterminada pela Eventos Arena.
A empresa está expressamente ciente de que o não cumprimento de quaisquer normas, orientações, critérios e regulamentos no decorrer da participação da
feira acarretará o impedimento da Empresa de participações futuras nos estandes coletivos organizados pela Eventos Arena.

Data:
Assinatura

