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• 82,8 milhões de habitantes

• O país mais populoso da União Europeia

• Maior Economia da Europa

• Capital: Berlim (população 3.575.000)

• Língua oficial: Alemão

• Unidade monetária: Euro

• Risco económico do país: A

ALEMANHA
O motor da Europa



• Quarta economia mundial, a Alemanha é considerada um dos 
países industrializados mais desenvolvidos e competitivos do 
mundo.

• Economia mais influente da zona Euro;

• Poder de compra estimado em perto de 3569 biliões de euros 
(o maior da Europa);

• Local de algumas das maiores feiras de negócios internacionais.

ALEMANHA
O motor da Europa



400 000 Visitantes

1 800 Expositores

85 000
Agentes de Negócio

67 Países

+ de 51 milhões
de euros em compras

127€
Foi a média que cada visitante gastou

FEIRA
International Green Week



Perfil do Visitante

Consumidor final e profissionais do setor.

Perfil do Expositor

Uma feira direcionada para profissionais do mercado 
alimentar, que inclui produtos alimentares e bebidas.

FEIRA
International Green Week



• Apresentar os seus produtos a um novo mercado;

• Entrada no mercado global a custo reduzido;

• Afirmar os seus produtos num mercado que gera 
maiores e melhores possibilidades de negócio.

• Conhecer novas perspetivas e linhas de ação 
para o seu negócio.

Participar com a InovCluster
Significa … 



Esta proposta de participação é válida para um elemento por empresa, e 
inclui:

• Aluguer de espaço + stand e decoração (imagem comum de Portugal);

• Transporte e armazenamento de mercadorias em diferentes 

temperaturas;

• Envio de listagens de potenciais importadores/distribuidores na 

Alemanha;

• Apoio técnico prestado pela InovCluster;

• Viagem de avião Lisboa – Berlim - Lisboa;

• Alojamento de um representante por empresa.

Participar com a InovCluster
Significa … Logística

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.



6 empresas participantes (número mínimo de participantes)

Custo total de participação por empresa  8 990€ + IVA (preço previsional)

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 (valor estimado 4 495€) 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

Participar com a InovCluster
Significa … Oportunidade

Nota: No pagamento do montante 8 990€ + IVA, a liquidação será realizada em duas fases: quantia de 80% impreterivelmente até ao dia 06 de 
janeiro de 2019, restantes 20% a liquidar até ao último dia da feira, 26 de janeiro de 2019. Após formalização da inscrição, caso haja lugar a 
desistência, a empresa terá de suportar a totalidade dos custos previstos.



Telefone. +351 272 349 100
Fax. +351 272 349 101

Email. geral@inovcluster.pt
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