Oportunidades de negócio no setor agro-alimentar
POLAGRA 22 setembro 2015
ANUGA 13 e 14 outubro 2015

Reuniões b2b matchmatching com inscrição gratuita

Nas feiras agro-alimentares internacionais POLAGRA e ANUGA decorrerão eventos
de matchmaking, promovidos pela Rede Enterprise Europe Network em Portugal

(EEN-PORTUGAL)1, que visam potenciar oportunidades de negócio entre empresas
portuguesas e estrangeiras nos mais variados domínios, desde o comercial,
tecnológico e de investigação, entre outros:
O Matchmaking event tem o formato de reuniões bilaterais entre empresas
portuguesas e estrangeiras, com a duração entre 15 a 30 minutos no máximo.
A participação no evento, sob inscrição gratuita, não inclui o custo de entrada na feira.

1

A Enterprise Europe Network é uma iniciativa da Comissão Europeia, presente em mais de 50
países, que visa facilitar informação comunitária e serviços de inovação e internacionalização
às empresas, em especial PME (www.enterpriseeuropenetwork.pt; http://een.ec.europa.eu).
Para mais informação contacte: EEN-PORTUGAL@iapmei.pt

Nestes dois eventos o IAPMEI garante presença como focal point, no âmbito do EEN –
Portugal. Para esclarecimentos e informações disponibilizamos o contacto com Telma
Caroça, + 351 21 3836174 - telma.caroca@iapmei.pt..

International Matchmaking Event at Polagra Food Fair
Data e local: 22 de setembro
Cidade e país: Poznan, Polónia
Setores privilegiados: Alimentação e Bebidas, nomeadamente tecnologias para a
indústria alimentar e ingredientes para a alimentação humana e fins industriais.
Organização nacional: Enterprise Europe Network em Portugal (EEN-PORTUGAL2),
através do IAPMEI, AIDA e AIMINHO.

Inscrição para o matchmatching até o dia 14.09.2015 no link POLAGRA
Aqui Preço Feira POLAGRA

ANUGA Matchmaking Event 2015
Data e local: 13 e 14 outubro 2015
Cidade e país Colónia, Alemanha
Setores privilegiados: Alimentação e Bebidas
Organização nacional: Enterprise Europe Network em Portugal (EEN-PORTUGAL2),
através do IAPMEI.

Inscrição para o matchmatching até o dia 20.09.2015 no link ANUGA
Aqui Preço Feira ANUGA
2

O IAPMEI é coordenador do EEN-PORTUGAL1 em consórcio com ACIF, ANI, AEP, AIDA,
AIMINHO, AIP, CCDR Algarve, CCIPD, CEC, INESC e LNEG.
Para mais informação contacte: EEN-PORTUGAL@iapmei.pt

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

