MISSÃO EMPRESARIAL PERÚ
DATA: 13 A 17 DE MAIO 2018

SETORES: Multissetorial. Destinada a todas as empresas portuguesas que
pretendam exportar ou investir no estrangeiro.

POPULAÇÃO
35 MILHÕES HAB.

CAPITAL
OBJETIVOS: Pretende-se com esta missão proporcionar às empresas participantes
um conjunto de oportunidades, tais como:

•

Conhecer o ambiente de negócios do país;

•

Concretizar reuniões individuais de negócios;

•

Desenvolver contactos com entidades governamentais locais para apoio ao
investimento em Lima;

•

Conhecer os principais operadores do mercado no setor de cada empresa e
a concorrência;

•

Estabelecer contactos com o meio empresarial local;

•

Contactar com parceiros locais de referência.

LIMA
IDIOMA
ESPANHOL

FUSO HORÁRIO
UTC -5

MOEDA
SOL

APOIO PERSONALIZADO:

•

Acompanhamento de um parceiro local durante a missão;

•

Apoio no período pós-missão empresarial.

VALOR:
3.950€ + IVA / por pessoa

INCLUÍDO:

•

Passagem aérea em classe turística Lisboa/ Lima / Lisboa *

•

Alojamento em Hotel a definir em Lima

•

Transfers Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto

•

Tradutor

•

Atividades no âmbito do programa (refeições não incluídas)

•

Agendamento de reuniões individuais com potenciais parceiros de negócio e
clientes finais

•

Momentos de networking com a esfera empresarial local

•

Acompanhamento local

•

Seguro de viagem

*Os horários dos voos estão sujeitos a confirmação mediante disponibilidade; caso
pretenda partir do Porto, por favor contacte-nos. Programa sujeito a sofrer
alterações para melhor adequação de contactos.
PRÉ-INSCRIÇÃO: Preencher formulário

A geografia do país é variada,
exibindo desde planícies áridas na
costa do Pacífico, aos picos
nevados dos Andes e à floresta
amazónica,
características
que proporcionam a este país
diversos recursos naturais.
O país é considerado um centro
económico, negocial e comercial
da América Latina, pela sua
capacidade de adaptação, nos
últimos anos, às necessidades
internacionais, com a estabilidade
económica que mantém, a
melhoria
implementada
no
ambiente
negocial
e
pela
importância do seu porto marítimo
(Callao).
Destacam-se os setores ligados às
máquinas, energias, veículos e seus
componentes, minérios, plásticos e
setores subsidiários.

