ENCONTROS DE NEGÓCIOS
ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL
PALESTRAS
EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS

SEMANA DE NEGÓCIOS 2014
O EVENTO

A Semana de Negócios Metalmecânica do Médio Paraíba Fluminense de
2014 acontece entre os dias 13 a 15 de agosto, no antigo escritório central
da CSN, em Volta Redonda.
O evento, realizado anualmente pela Governança do APL Metalmecânico do
Médio Paraíba*, apresenta o potencial das empresas da cadeia produtiva do
setor e promove o polo, através de atividades que visam seu desenvolvimento
gerencial, tecnológico e comercial.
A Semana de Negócios é a grande oportunidade para apresentação
ao mercado nacional dos produtos e serviços das empresas do setor
metalmecânico da região.
Neste caderno, são apresentadas as atividades que serão desenvolvidas
na edição de 2014, fotos da edições anteriores e as informações sobre os
responsáveis pela realização de cada atividade.

*O APL Metalmecânico é constituído pelo Sindicato das Indústrias Metalmecânicas
do Médio Paraíba (METALSUL), Sistema FIRJAN, SEBRAE e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS).

SEMANA DE NEGÓCIOS 2014
ATIVIDADES

Encontro de Negócios: As micro, pequenas e médias empresas
têm a oportunidade de se aproximar de empresas-âncora que possuem
representatividade nacional, através do contato direto com os compradores
destas organizações. Nas edições anteriores, a média de negócios fechados
alcançou marcas superiores a R$ 15 milhões.
Palestra Âncora: Com um grande nome do meio econômico como

Paulo Henrique Amorin ou Carlos Sardenberg, a abertura do evento será
voltada ao desenvolvimento Regional através da palestra de um grande
ícone.

Exposição de empresas: Espaço onde micro, pequenas e médias
empresas mostram seus produtos e serviços. A grande oportunidade para
exposição de empresas da Região fornecedoras do setor industrial.

Serviço de Orientação ao Empresário (SOE):

Informações sobre crédito, inovação tecnológica, registro de marcas e
patentes e apoio à atividade industrial.

NOVAS OPORTUNIDADES

ENCONTROS DE NEGÓCIOS

GRANDES EMPRESAS COMPRAM E PEQUENAS EMPRESAS FORNECEM
As micro, pequenas e médias empresas têm a oportunidade de
se aproximar de empresas-âncora que possuem representatividade
nacional, através do contato direto com os compradores destas
organizações. Nas edições anteriores, a média de negócios
fechados alcançou marcas superiores a R$ 15 milhões.

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

PALESTRAS

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL REGIONAL
Palestra Master:

Um grande ícone da economia abordando
temas fundamentais ao desenvolvimento das cadeias produtivas da
Região.

Palestra Complementar: O que são APL’s e o que a APL
do Médio Paraíba já desenvolve para as empresas.

CONHECIMENTO

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS

OPORTUNIDADES PARA O SETOR INDUSTRIAL
Micro, pequenas e médias empresas têm espaço para negociação
e exposição de seus produtos e serviços. A grande oportunidade
para exposição de empresas e instituições de ensino da Região. Os
patrocinadores do evento encontram aqui seu espaço para montagem de
seu estande institucional.
Balcão de expositor com 1,00 m x 0,50 m adesivado e localizado na
área de acesso as Rodadas e de Negócios e Auditório.
Capacidade máxima: 20 expositores.

A GRANDE VITRINE DO SETOR

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EMPRESÁRIO

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

Informações sobre crédito, inovação tecnológica, registro de marcas
e patentes e apoio à atividade industrial. Nas edições anteriores,
as instituições trazidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
promoveram mais de 3000 atendimentos aos empresários. Instituições
como INPI , Codin, Faperj, BNDES, InvesteRio, CompraRio, Ipem entre
outras marcam esta inovoção em grandes eventos empresariais.

OPORTUNIDADE

EDIÇÕES ANTERIORES

GRANDES NEGÓCIOS ENTRE PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS

7 ANOS DE SUCESSO

ESTANDES E PATROCÍNIO
EXCLUSIVO PARA 20 EMPRESAS

PATROCÍNIO DO EVENTO COM ESTANDE
Espaço livre para montagem de 3,0 x 2,5 m
Logomarca veiculada na palestra de Paulo Henrique Amorim
Logomarca em todas as peças impressas
Logomarca no site - redes sociais e maillings
Montagem na área de patrocinadores com
CSN / Firjan / Sebrae / Data Engenharia
Valor R$ 8.000,00 + R$ 1.200,00 do catálogo

PATROCÍNIO DO EVENTO SEM ESTANDE
Logomarca veiculada na palestra de Paulo Henrique Amorim
Logomarca em todas as peças impressas
Logomarca no site - redes sociais e maillings
Distribuição de brindes e material promocional
Valor R$ 2.000,00 + R$ 1.200,00 do catálogo

EXPOSITOR
Módulo com 1,00m x 0,50m
Balcão adesivado :R$ 1.200,00
Catálogo: R$ 1.200,00

CONTATOS
AS ATIVIDADES E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

Empresa-âncora ( Encontro de Negócios )
Sebrae - Patrícia Rocha Moura
patricia@sebraerj.com.br
(24) 3347 5845

Empresa-âncora ( Patrocínio )
Metalsul - Lennon P. Santos
lennon@multiadm.com.br
(24) 9222 4772

Encontro de negócios ( Micro e pequenas empresas ):
Sebrae - Patrícia Rocha Moura
patricia@sebraerj.com.br
(24) 3347 5845

Serviço de Orientação ao empresário
SEDEIS - Daniel de Santa Cruz Freitas
danielscf@desenvolvimento.rj.gov.br

Organização e estandes para exposição
Multi - Lennon P. Santos
lennon@multiadm.com.br
(24) 9222 4772
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