MISSÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA À ITÁLIA
FEIRA SALONE NAUTICO DI GENOVA
21 a 26 de setembro 2017

A Câmara Italiana de Santa Catarina está organizando
uma delegação de empresários e profissionais do setor
náutico para o 57° SALÃO NÁUTICO DE GENOVA, que
acontecerá na cidade de Genova, Itália, de 21 a 26 de
setembro de 2017.

 PROJETO NÁUTICA E PORTOS
A missão à feira de Genova objetiva ainda facilitar o
encontro entre empresas italianas e brasileiras,
proporcionando parcerias, oportunidades de negócios
e acesso ao know how do setor, incentivando as
empresas brasileiras a se projetarem no mercado
internacional, sendo a Itália referência neste setor.

 FEIRA
SALÃO NÁUTICO DE GENOVA – A feira reúne milhares de
amantes do mar e apresenta lanchas e embarcações de
altíssima qualidade com modelos sofisticados, acessórios e
tecnologia de última geração, equipamentos para o turismo
náutico, instrumentos de bordo e várias iniciativas voltadas para
o setor.
A feira é um dos mais importantes encontros do setor náutico
em nível internacional, com mais de 1.600 expositores e 2.300
barcos, em um espaço que supera os 300 mil m².
Com exposição de barcos menores até os super-yacht, uma
grande variedade de equipamentos, o evento constitui, sem
dúvida, o ponto de referência mundial para a indústria náutica
e para todos os que praticam este desporte.

 SERVIÇOS EXPOSTOS
Esta iniciativa faz parte das atividades do desk Náutica
e Portos, que visa promover o potencial do setor da
náutica italiana e divulgar suas atividades, bem como
a imagem de Santa Catarina como oportunidade de
investimentos nos setores de náutica, infraestrutura e
portos.

A Ucina (Associação da indústria náutica), mediante o Forum
Ucina, organiza seminários sobre design, stampa 3D e propulsão
sustentável projetos inovadores de salvaguarda do ambiente
marinho.
São seis dias de exposição e palestras que permitem a todos os
participantes uma viagem ao mundo náutico, com intensas
negociações comercias, seminários, reuniões e discussões de alto
padrão internacional, para conhecer e aproveitar a grande
qualidade das embarcações apresentadas aos mais de 170.000
visitantes esperados no evento, com quatro pavilhões, duas
marinas grandes e espaços abertos.
Site oficial do evento: www.salonenautico.com
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