
 

 AGROMEETING – Projeto de Promoção do Setor  Agro-alimentar, Turismo Rural, Bioenergia 

 

REALIZAÇÃO: Câmaras Italianas de Comércio e Indústria - área Mercosul  

 

OBJETIVOS:  

 

 Realizar iniciativas para a concretização de negócios entre operadores italianos e do 

Mercosul; 

 Evidenciar as potencialidades do setor Agroalimentar e de seus sub-setores entre os quais: 

hortifrutigranjeiros, metal-mecânico ligado à agricultura e à pecuária; 

 Apontar nichos de especialização ligados à Agroindústria e segmentos inovadores como a 

bioenergia e as biotecnologias. 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 

As Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE) colocam à disposição dos operadores 

econômicos das áreas abrangidas pelo projeto a possibilidade concreta de gerar oportunidades de 

negócios através de: 

 

 Informação especifica sobre o setor do agro-negócio no mercado sul-americano;  

 Realização de encontros de negócios entre empreendedores da área Mercosul e da Itália; 

 Realização de ações de cunho informativo para promover as potencialidades presentes nos 

setores mencionados; 

 Participação em várias feiras do setor na Itália e no Mercosul. 

 

COMO APOIAR: As empresas interessadas em apoiar o projeto poderão fazê-lo por meio de doações e 

patrocínios. 

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS APOIADORAS:  

 Associação do nome do patrocinador em todos os eventos programados para a 

apresentação do projeto (*);  

 Figuração em todas as mídias previstas para o evento;  

 Provável geração de mídia espontânea em todos os veículos de comunicação que fizerem 

cobertura do evento (jornais, revistas, rádio, TV, etc.).; 

 Local de destaque nos seguintes sites: Homepage da Câmara Italiana -www.brasitaly.org, com 

direito a link para o site da empresa, e no portal Planet – www.assocamerestero.it/planet;   

 Inserção da logomarca da empresa na capa da pesquisa sobre o setor em Santa Catarina e 

no Brasil, redigido também em língua italiana e apresentado e divulgado na Itália.  

DADOS BANCÁRIOS PARA PATROCÍNIOS:  

Favorecido: Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina 

Banco do Brasil  -  Agência 0016-7  -  Conta Corrente nº 41651-7 

CONTATO: Câmara Italiana de SC – Rogéria Couto - Tel: 48 3222 2898 – news@brasitaly.org  
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