21-25 Outubro 2018
França - Paris
População: 66,9 milhões de habitantes
Capital: Paris (2,2 milhões de habitantes)
Língua oficial: Francês
Unidade monetária: Euro

Risco económico do país: A

The world’s largest food innovation exhibition

FRANÇA
• A 6ª maior economia mundial;

• A 3ª da União Europeia;
• Aumento do número de empresas portuguesas a exportar para França (de 4.460 em 2015 para 4.550
em 2016);
• Crescimento constante do volume de exportações portuguesas para o mercado francês nos últimos 6
anos.
• Aumento de 9,3% entre 2016 e 2017

SIAL PARIS
• Uma das maiores feiras mundiais do sector;
• Evento que define as tendências mundiais da alimentação;
• Acima de 7.000 expositores de mais de 100 países;
• Mais de 150.000 visitantes de 194 países;

• Estão representados 20 ramos do sector.

PARTICIPAR COM A INOVCLUSTER SIGNIFICA…
• Oportunidade de dar a conhecer os seus produtos a um novo mercado.

• Realização de eventos paralelos de promoção dos seus produtos.
• Identificação e divulgação dos seus produtos junto de potenciais importadores.
• Afirmar os seus produtos num mercado que gera maiores e melhores possibilidades de negócio.

• Conhecer novas perspetivas e linhas de ação para a sua atividade.

PARTICIPAR COM A INOVCLUSTER SIGNIFICA…
• Aluguer de espaço + stand e decoração (6m2 + imagem comum de Portugal);
• Transporte de produtos (ida);

• Inscrição no catálogo da feira;
• Gestão e Apoio técnico prestado pela Inovcluster;
• Identificação de potenciais importadores/distribuidores de Espanha;
• Viagem Lisboa/Paris e Paris/Lisboa;

• Alojamento de um representante por empresa;
Nota: Exclui refeições ou outras despesas de carácter pessoal, bem como quaisquer deslocações individuais.

PARTICIPAR COM A INOVCLUSTER SIGNIFICA…
• Número mínimo de participantes: 12
• Total de espaço contratualizado com a feira pelo Inovcluster: 121,5m2
• Custo total de participação por empresa: €9.990 + IVA (preço previsional)

As empresas que cumpram as condições de elegibilidade de co-financiamento do Compete 2020 Programa Operacional Competitividade e Internacionalização: Aviso 01/SI/2014 QI PME (Projetos
conjuntos - Internacionalização) poderão ser ressarcidas do valor correspondente até 50% das
despesas elegíveis (valor estimado €4.995) decorrentes da participação no certame.
Acrescem ao valor de participação os seguintes valores, não financiados respeitantes a despesas não c
omparticipadas e não reembolsáveis em caso de cancelamento:
• €350 + IVA para Associados

• €600 + IVA para não Associado
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