Alimentaria & Horexpo - FIL - 23 a 24 de novembro 2015

Encontros bilaterais entre empresas portuguesas e estrangeiras
para potenciar cooperação comercial e tecnológica

Dirigido a empresas dos setores da Alimentação e das Bebidas, universidades,
institutos e outras instituições, incluindo Centros de Saber, o evento de brokerage do
setor Agroalimentar pretende dinamizar reuniões bilaterais entre empresas nacionais
e estrangeiras, com o objetivo de potenciar a cooperação comercial e tecnológica do
lado da oferta e da procura de parcerias.
O evento decorre na FIL, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de novembro, integrado na
edição de 2015 da Alimentaria & Horexpo, organizado pelo IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação, IP, na qualidade de parceiro da Enterprise Europe
Network.
A Enterprise Europe Network - EEN, uma iniciativa da Comissão Europeia lançada em
2008,

é

representada

em

Portugal

pelo

Consórcio

EEN-PORTUGAL

(www.enterpriseeuropenetwork.pt), liderado pelo IAPMEI e que envolve 12 entidades,
públicas e privadas, cobrindo todo o território nacional, incluindo as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira. Está presente em mais de 50 países e tem como
objetivo ajudar as empresas a melhor aproveitarem as oportunidades do Mercado
Único e de países terceiros (http://een.ec.europa.eu/about/branches), através da
facilitação de serviços de apoio à inovação e à internacionalização das suas
atividades.
Desde 2009 que o IAPMEI participa na organização deste evento. Na edição de 2013
foi main organizer, tendo o evento contado com a participação de 5 Networks
estrangeiras (Turquia, Itália, Espanha, Bélgica e Polónia).

Principais destinatários: Setores Alimentação e Bebidas
Carnes

Produtos Lácteos

Peixe

Produtos dietéticos

Fruta fresca e vegetais

Embalagem/ etiquetagem produtos alimentares

Alimentos congelados

Bebidas alcoólicas

Produtos de pastelaria e padaria Bebidas não alcoólicas
Produtos biológicos

Vinho

Agendamento:
Registo Online: Até 15 de novembro 2015
Seleção de Reuniões B2B: Até 15 de novembro 2015
Envio de Agendas Individuais: Até 18 de novembro 2015

Plataforma para registo e submissão de perfis para cooperação:
https://www.b2match.eu/alimentaria-lisboa2015

Para mais informações:
IAPMEI - Telma Caroça
Tel.: 21 383 6174/ 6097/ 6012
een.B2B@iapmei.pt
www.enterpriseeuropenetwork.pt

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

