Convenção e Feira do Setor Mineiro e de Prospeção da UE e
AL - METS 2018

Feira METS 2018
10 – 12 de Abril 2018, Madrid, Espanha
A METS 2018 faz parte da MDNP, um projeto patrocinado pela CE que visa apoiar uma cooperação
contínua e estruturada entre a UE e sete países latino-americanos, reforçando o diálogo,
promovendo tecnologias de ponta, fortalecendo os laços entre negócios, instituições e académicos,
possibilitando novas possibilidades de negócio, criando assim uma situação vantajosa para todos os
sócios envolvidos.
A METS 2018 e o projeto MDNP procuram intensificar a cooperação multilateral já existente e de
juntar todas as partes interessadas de entidades e disciplinas ligadas à indústria extrativa não
energética da UE e dos países participantes da América Latina.
A feira METS 2018 não é só uma excelente oportunidade para demonstrar os mais interessantes
projetos, oportunidades de investimento, tecnologias e serviços das suas organizações e empresas. É
também uma oportunidade única de reunir pessoalmente com inúmeros possíveis sócios e de criar
novas oportunidades de negócio.
Este evento proporcionará enormes possibilidades de networking. Na METS 2018 terá a
possibilidade de encontrar investidores, de conhecer o trabalho de outras organizações, e de
procurar novas parcerias e relações comerciais.
Para isso terá à sua disposição todas as ferramentas que necessita para promover os mais atuais
desenvolvimentos da sua organização ou companhia, seja qual for a sua área de operação, desde
que tenha a ver com matéria-prima.
Os expositores podem trazer os seus próprios balcões ou então alugar um stand. Podem escolher
entre dois tamanhos diferentes, os quais incluem um ecrã plasma, espaço para exibir as informações
mais interessantes e assentos onde possam discutir futuras oportunidades com participantes
interessados.

Não perca a oportunidade! O espaço de exposição é gratuito!

www.mets2018.eu

Patrocinado pela
União Europeia

Por favor contacte o Convention Secretariat para mais informações em
Inglês en-info@mets2018.eu
Espanhol es-info@mets2018.eu
EuropeAid/137958/DH/SER/MULTI
Portugues pt-info@mets2018.eu
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Propostas de balcão
Podem escolher entre dois tamanhos diferentes, os quais incluem um ecrã plasma, espaço para um
cartaz (105 x 50 cm), um cartaz para o logótipo da empresa e também assentos.

Opção 1
Desenho de balcão em madeira lacada de 122 x 230 cm com:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parede traseira decorada com tela em alta definição
Balcão de madeira lacada
Tapete de 3X3 metros
Televisor de 42”
Iluminação a luz LED
Uma tomada
Duas cadeiras
Serviço técnico

882,50€
Preço por unidade.
21% de IVA não incluído.
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Opção 2
Desenho de balcão em madeira lacada de 244 x 230 cm com:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parede traseira decorada com tela em alta definição
Balcão de madeira lacada
Tapete de 3X3 metros
Televisor de 50”
Duas iluminações a luz LED
Uma tomada
Duas cadeiras
Serviço técnico

1.190€
Preço por unidade.
21% de IVA não incluído.

Patrocinado pela
União Europeia

Por favor contacte o Convention Secretariat para mais informações em
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Condições gerais
Para se poderem registrar para a exposição, cada expositor deverá enviar um e-mail para os
seguintes endereços:
organisation@mets2018.eu e international@exposistem.com
com o seguinte título de mensagem:
METS 2018 balcão Opção 1/ Opção 2 + nome do expositor
Por favor envie-nos esta informação o mais rápido possível, o mais tardar até 31 de janeiro de 2018.
O seu e-mail deveria também incluir o logótipo da sua companhia em alta resolução (de preferência
feito em vectores) para que possa facilmente ser alargado para o formato adequado.
Com base no seu pedido, será calculado o preço total e a companhia responsável pela preparação
dos balcões – a Exposistem - enviar-lhes-á uma fatura com a taxa de aluguer para o balcão. Uma vez
feita a transferência, o seu balcão será confirmado.
O espaço de exibição é gratuito, mas por favor tenha em mente que este espaço é limitado e que
por isso os pedidos dos expositores serão processados seguindo o principio de “first come first
serve”, quer dizer o primeiro a chegar será o primeiro a ser servido.
Condições de pagamento:
Transferência bancária: 100% até 28 de fevereiro de 2018.
Dados bancários: Sabadell Bank, Exposiciones y Sistemas
IBAN: ES9700810375100001247429
SWIFT: BSABESBB
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