FAÇA A SUA RESERVA O
QUANTO ANTES, PARA
APROVEITAR
CONDIÇÕES E PREÇOS
ESPECIAIS !!!

MISSÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA À ITÁLIA
FEIRA CERSAIE
26 a 30 de setembro de 2016 - Bologna

PACOTE DE VIAGEM
SAIDA – 24/ setembro
RETORNO – 30/setembro
Opções de hotel
Hotel Mercure Centro – 3 estrelas
Apartamento duplo – 798,00 euros
Apartamento individual – 1.520,00 euros

A Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina convida os
empresários do setor de revestimentos cerâmicos e acessórios a participarem da
Feira Internacional da Cerâmica - CERSAIE, que acontecerá em Bologna, entre
os dias 26 de setembro a 30 de setembro de 2016.
SETORES

A FEIRA

A CERSAIE apresentará os seguintes
setores:

Considerado o mais importante encontro
internacional de revestimentos cerâmicos, a CERSAIE chega a sua 34ª
edição
com
muitas
novidades,
apresentando novas tendências, design
e a evolução das tecnologias do setor.

 Pavimentos e revestimentos de
cerâmica
 Pavimentos e revestimentos em
outros materiais
 Matéria prima e equipamentos para
produtos cerâmicos
 Máquinas para indústria cerâmica
 Equipamentos, móveis, decoração e
cerâmicas para banheiros e cozinhas

Anualmente, o evento atrai empresários,
arquitetos,
engenheiros,
designers,
estudantes, operadores e jornalistas de
todo o mundo, que buscam novas
oportunidades, contato com potenciais
parceiros e know how de novos
materiais e tecnologias para o setor de
construção.
Site oficial da feira: www.cersaie.it

NH Bologna De La Gare – 4 estrelas
Centro
Apartamento duplo – 933,00 euros
Apartamento individual – 1.823,00 euros
Forma de pagamento: 15% entrada – saldo
em 6 vezes nos cartões de crédito.

Opções de aéreo
São Paulo / Bologna / São Paulo
USD 749,00 + taxa de USD 185,00
Florianópolis / Bologna / Florianópolis
USD 849,00 + taxa de USD 185,00
Cia Aérea Alitalia – classe econômica
Forma de pagamento: 10 vezes sem juros no
cartão de crédito.

O pacote inclui



ALGUNS DADOS

Passagem aérea ida e volta
Hospedagem em hotel 4 ou 3 estrelas,
sendo 5 diárias com café e taxas

Observação

ATRAÇÕES
O evento contará ainda com uma rica
programação
de
conferências
e
seminários, que pretendem fomentar
discussões e debates sobre o tema.
Entre as principais atrações destacamse:
- Costruire, Abitare, Pensare
- CER-SAIL – Italian Style Concept
- Bologna Design Week
- Concorso “La ceramica e il
progetto”

Em 2015, foram 872 expositores,
dos
quais
319
estrangeiros
provenientes
de
39
países;
aproximadamente 102.000 visitantes numa área expositiva 156.000
m².






PARCEIROS:

Possibilidade de retorno em outras datas e
por outros destinos (consultar tarifas)
Passageiros que viajam com milhas,
poderão comprar só a parte terrestre
O pacote não inclui os traslados para a
feira e hotel
Valores sujeitos a alteração

INFORMAÇÕES:

Câmara Italiana Com. e Ind. SC
Contato: Josiele
Tel: (48) 3027 2710
E-mail: inter@brasileitalia.com.br
Site: www.europabrasil.com.br

