Participação portuguesa na Feira Yachting Festival

Em campanha

DATAS
6 a 11 de setembro de 2022

LOCAL
Cannes - Fran&ccedil;a

HORÁRIO

DURAÇÃO

PREÇO
Ação desenvolvida no âmbito do programa PORTUGAL2020 e
Compete2020, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.

PARTICIPAÇÃO NACIONAL NA FEIRA YACHTING FESTIVAL
A AEP, com o objetivo de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados e conquista de quotas internacionais, está a organizar a participação
nacional na Feira Yachting Festival, que terá lugar em Cannes – França, de 6 a 11 de setembro de 2022.
Uma das mais importantes feiras no setor da Náutica de Recreio e Lazer, o Yachting Festival, realizado em Cannes, é o evento obrigatório para a indústria náutica. Os
milhares de barcos e equipamentos estão distribuídos por dois espaços de exposição na baía de Cannes: o Vieux Port, reservado aos barcos a motor, a Luxury
Gallery e o Port Canto, que receberá uma vez mais os barcos à vela e serviços, bem como uma nova área dedicada à inovação.
Desde 1977, participam no evento os maiores agentes europeus e americanos, os principais construtores de barcos de lazer e iates de luxo, mostrando recentes
unidades e novos modelos.
A economia do Mar engloba um conjunto de fileiras, setores e subsetores de atividade económica de grande relevância, onde se encontram áreas-chave como
a construção naval (construção e reparação); engenharia e design; equipamentos, acessórios, instrumentos e tecnologias para o setor; envolvendo transversalmente
setores como: metalúrgico, motorizações e equipamento associado; eletrónica para embarcações, navegação e comunicações; mobiliário de luxo; iluminação; têxteis
técnicos; revestimentos e decoração de interiores; instrumentos, software e novas tecnologias, serviços genéricos materiais diversificados; entre muitos setores,
produtos e serviços.
Neste contexto, convidamos as empresas a participar neste evento, para a qual se solicita o envio do Formulário de Inscrição. Ação desenvolvida no âmbito do
programa PORTUGAL2020 e Compete2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização com
financiamento a 50% dos custos elegíveis.
Consulte as Condições de Participação.
- Prazo de inscrição: até 22 de abril de 2022

COVID-19 - Atendendo à situação de pandemia que se vive a nível global, poderão ocorrer alterações ao programa da ação. A AEP efetuará uma constante monitorização do evoluir da situação junto das entidades organizadoras e autoridades oficiais e
procederá à implementação das medidas necessárias e adequadas à realidade que se venha a verificar no período que antecede o evento e durante a sua realização.

CONTACTO
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Departamento Internacional
Rita Teixeira
Gestora de Mercado
Tel: +351 22 998 1760 | Tlm.: +351 969 666 674
rita.teixeira@aeportugal.pt

Contacte a AEP para mais informações:
Av. Dr. António Macedo, 196 | 4450-617 Leça da Palmeira
tel: 229 981 500
email: aep@aeportugal.pt
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