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More international business,

Gastronomic experiences
and trends at Alimentaria.

Recinto Gran Via – Barcelona

ESPANHA
Relações de Proximidade
• 46,4 milhões de habitantes
• 5ª Maior Economia da Europa
• Capital: Madrid (população 3.174.000)

• Língua oficial: Espanhol - Castelhano
• Unidade monetária: Euro

• Risco económico do país: BBB

ESPANHA
Relações de Proximidade
• Espanha é a 14º maior economia a nível mundial e a 5ª no âmbito da
União Europeia;
• Com um PIB total que rondará 1 200 mil milhões de euros e um PIB
per capita 30% superior ao português;

• A Espanha foi o 1º cliente das exportações portuguesas de bens em
2018, representando ¼ das nossas exportações;
• A imagem de Portugal em Espanha tem mudado e de forma muito
positiva, aproximadamente, 5900 empresas portuguesas exportam
para Espanha.

FEIRA
Alimentaria Barcelona
100 000 m² de área de exibição
150 000 Visitantes de 156 países

4 500 Expositores
70 Países representados

1 400 compradores, importadores e distribuidores
mais de 12 500 reuniões

4 dias de contatos especializados

FEIRA
Alimentaria Barcelona
• A Alimentaria Barcelona, prepara a nova edição com novos
conteúdos, projetando a gastronomia como valor diferencial e
apresentando as últimas tendências na produção e consumo de
alimentos e bebidas;
• Nesta edição com um novo setor Alimentaria Trends, onde se
exibirá novas tendências do setor alimentar;
• Grande plataforma de internacionalização, negócios e inovação.

Participar com a InovCluster
Significa …

• Apresentar os seus produtos ao

mercado Espanhol;

• Entrada no mercado global a custo
•

reduzido;

Identificação e divulgação dos seus produtos junto de

potenciais importadores;
• Conhecer novas
o seu negócio.

perspetivas e linhas de ação para

Participar com a InovCluster
Significa … Logística
Esta proposta de participação é válida para um elemento por empresa, e inclui:
• Aluguer de espaço + stand e decoração (imagem comum de Portugal);

• Transporte de mercadorias em diferentes temperaturas;
• Envio de listagens de potenciais importadores/distribuidores em Espanha;
• Apoio técnico prestado pela InovCluster;
• Viagem de avião Lisboa – Barcelona - Lisboa;
• Alojamento de um representante por empresa.
Notas: Exclui refeições ou outras despesas de carácter pessoal, bem como quaisquer deslocações individuais e a InovCluster não será responsável por
prejuízos que resultem de falhas ou deficiências dos serviços prestados por terceiros, de quaisquer eventos imprevisíveis e insuperáveis, alheios à sua
vontade ou controle que a impeça, total ou parcialmente, definitivamente ou temporariamente de cumprir as obrigações emergentes do serviço e/ou que
resultem de incumprimento, mora, ou cumprimento defeituoso que não lhe sejam imputáveis, a título de dolo ou culpa grave.

Participar com a InovCluster
Significa … Oportunidade
Custo total de participação por empresa:
Com viagem e estadia 7.200,00€ + IVA (preço previsional)
Sem viagem e estadia: 6.000,00€ + IVA (preço previsional)
Nota: Valores estimados para a participação de um nº de 8 empresas;

As empresas que cumpram as condições de elegibilidade de cofinanciamento do Compete 2020
- Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, aviso 28/SI/2017 SI
Internacionalização das PME (Projetos Conjuntos, cofinanciado pelo FEDER) poderão ser
ressarcidas do valor correspondente até 50% das despesas elegíveis decorrentes da participação
no certame.

Acrescem ao valor de participação os seguintes valores, não financiados e respeitantes
a despesas não comparticipadas e não reembolsáveis em caso de cancelamento:
•
€350 + IVA para Associados
•
€600 + IVA para não Associados
Nota: No pagamento do montante 7 200€ + IVA, a liquidação será realizada em duas fases: quantia de 80% impreterivelmente até ao dia 10 de abril de
2020, restantes 20% a liquidar até ao último dia da feira, 23 de abril de 2020. Após formalização da inscrição, caso haja lugar a desistência, a empresa
terá de suportar a totalidade dos custos previstos.
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