Missão técnica para empresas
varejistas, importadoras e
distribuidoras de eletrônicos
Berlim, Alemanha
01 a 10/09/2016

Realização:

Apoio:

PROGRAMAÇÃO PREVISTA
Data

Horário

Programa

01/09

14h00

Encontro no aeroporto internacional de Guarulhos

Quinta-feira

16h45

Voo para a Alemanha

12h05

Chegada em Berlim

Aeroporto de Berlim-Tegel

Após a chegada

Traslado ao hotel e check-in

Hotel Park Inn Radisson

14h00

Dia livre ou participação na IFA (visitação livre – tickets de
transporte público inclusos)

A definir

03/09

10h00-18h00

Participação em evento a definir ou visitação livre

Centro de exposições

Sábado

19h30

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

04/09

10h00-18h00

Participação em evento a definir ou visitação livre

Centro de exposições

Domingo

19h30

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

05/09

10h00-18h00

Participação no evento IFA+ Summit

Centro de exposições

Segunda-feira

19h30

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

06/09

10h00-18h00

Participação no evento IFA+ Summit

Centro de exposições

Terça-feira

19h30

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

08h00-12h00

Visita técnica em empresa a definir

A definir

12h30-13h30

Almoço (bebidas a parte)

A definir

14h00-17h00

Visita técnica em empresa a definir

A definir

17h30

Traslado de volta ao hotel

Hotel Park Inn Radisson

19h00

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

08h00-12h00

Visita técnica a varejista a definir

A definir

12h30-13h30

Almoço (bebidas a parte)

A definir

14h00-17h00

Visita técnica a varejista a definir

A definir

17h30

Traslado de volta ao hotel

Hotel Park Inn Radisson

19h00

Jantar no centro de Berlim (despesas não inclusas)

A definir

Programação livre

A definir

15h00

Check-out e traslado ao aeroporto

Hotel Park Inn Radisson

19h45

Voo de retorno ao Brasil

Aeroporto de Berlim-Tegel

04h55

Chegada no Brasil

Aeroporto de Guarulhos

02/09
Sexta-feira

07/09
Quinta-feira

08/09
Sexta-feira

Aeroporto de Guarulhos

-

09/09
Sexta-feira

10/09
Sábado

Realização:

Local

Apoio:

1. A Feira IFA Berlin
A IFA acontece desde 1924 e é um dos mais importantes pontos de encontro para as diversas
empresas atuantes no segmento da indústria eletrônica no mundo. Como reflexo da qualidade
do evento, foram contabilizados um total de 4,67 bilhões de Euros em negócios realizados
durante a edição de 2015. Dentro da feira, além de seus mais de 1.500 estandes para visitação,
também ocorrem eventos especializados:






IFA+ Summit: Congresso para especialistas que buscam discutir o futuro de cada segmento
abordado através de apresentações e debates. O evento contou com 35 apresentadores
em 2015. Em 2016 serão debatidos os seguintes temas: Dados Inteligentes (Intelligent
Data), Mundo Inteligente (Smart World), Realidade Mista (Mixed Reality), Tecnologias
Exponenciais (Exponential Technologies), Medicina do Futuro (Future Medicine), e
Entendendo o Design (Understanding Design).
IFA International Keynotes: Diversos empresários de alto escalão e especialistas no
mercado tecnológico se pronunciam e discursam sobre diversos temas, tais como estilo de
vida, telecomunicações e infraestrutura, televisão e entretenimento, e eletrodomésticos.
Na edição de 2016 estarão presentes, por exemplo, os senhores Dr. Karsten Ottenberg, CEO
da BSH Hausgeraete GmbH e Dr. Dieter Zetsche, Presidente do Conselho Diretivo da
Daimler AG e Chefe da Divisão de Automóveis da Mercedes-Benz.
IFA TecWatch/IFA TecWatch Forum: Área especialmente designada para exposição e
apresentação de tecnologias “do amanhã”. É uma plataforma para que instituições de
pesquisas, indústrias e start-ups apresentem suas inovações através não só da própria
exposição, mas também de painéis de discussão.

2. Condições Comerciais
Preço por participante
2.1.

Abrangência do pacote

Inclui:
- Passagem aérea em classe econômica, saindo de São Paulo (alterações na classe da
passagem podem incorrer em variações no preço do pacote);
- 07 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã em Berlim, Hotel
Park Inn Radisson Berlin Alexanderplatz (www.parkinn-berlin.de – vide ponto 2.2.) ou de
mesma categoria;
- Traslado de chegada e saída em Berlim;
- Ticket de transporte público para ida à feira e retorno ao hotel;
- Acompanhamento Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo para mínimo de 05 confirmados;
- 02 dias de transporte para visitas técnicas em Berlim e região (8 horas por dia e 300 km por
dia);
- 01 celular com crédito para ligações exclusivas dentro da Alemanha;
- Seguro viagem com 30.000 euros de assistência médica - Plano Shengen;
- Ingressos para entrada na feira e nos eventos mencionados.

Realização:

Apoio:

Não inclui:
- Serviços de tradução;
- Despesas com alimentação (almoço incluso apenas nos dias de visitas técnicas);
- Despesas de caráter pessoal;
- Demais despesas não constantes no ponto acima “Inclui”.
2.2.

Hospedagem
a. Em apartamento individual standard: sob consulta
b. Em apartamento duplo standard: sob consulta

Observações
 Inscrições até 31 de julho de 2016;
 Confirmação da inscrição mediante identificação de recebimento do pagamento pelo
nosso Departamento Financeiro;
 Desistência após a inscrição implica na perda do valor pago;
 A aquisição do ingresso IFA+ Summit (599,- EUR) não é obrigatória e o valor pode ser
descontado do valor do pacote. Entretanto, a aquisição deste dá direito a entrada na
feira automaticamente. Caso não seja adquirido, será necessária a compra de ingressos
para acesso à feira separadamente;
 Valores sujeitos a confirmação no ato da inscrição;
 Valores vigentes para um grupo mínimo de 05 participantes. Alterações nos preços
podem ocorrer.
Importante
 Reservas sujeitas à disponibilidade;
 Valores serão convertidos em R$ ao câmbio do dia de emissão do boleto, sujeitos a
alterações sem aviso prévio;
 Formas de pagamento: até 02 boletos bancários (a contar da data de inscrição). Todo o
valor deve ser pago antes da realização da viagem;
 O cartão de assistência de viagem é obrigatório para entrada na Europa;
 Consulte documentação necessária para ingresso no país de destino.

A Câmara Brasil-Alemanha, como representante oficial da IFA no Brasil, oferece ingressos com
desconto e todo apoio necessário para a participação na feira. Acreditamos que esta iniciativa
é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico nacional.
Para mais informações, entrar em contato através do telefone (11) 5187-5111 ou e-mail
comex@ahkbrasil.com.

Realização:

Apoio:

