
Empresários,

A AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal encontra-se a 
organizar uma participação na Feira HKTDC, em Hong Kong, a decorrer de 
3 a 7 de março de 2016, em Paris.
A HKTDC é uma feira internacional que apresenta uma variada oferta de 
diversos países, este ano conta com uma área maior dedicada aos exposi-
tores internacionais. Apresenta ainda uma grande variedade de produtos 
dentro do setor, oque cria mais e melhores oportunidades de negócio para 
todos. Mais profissional, mais focada e com áreas específicas, contou em 
2015 com 76000 visitantes originários de mais de 140 países e/ou regiões. 

A AORP pretende levar ao mercado asiático a qualidade, o design e 
história da nossa ourivesaria.
 
Caso esteja interessado em participar, agradecemos o envio do 
Formulário de Inscrição e Contrato de Pré-Adesão até ao próximo dia 2 de 
janeiro de 2016 para ramos.silvia@aorp.pt.
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1. Custo de participação: Programa de 6 dias (5 noites) – 2 a 8 de março de 2016
Participação feira - Valor total de investimento por empresa - 7.973€  (*)
Valor a pagar, Líquido da Comparticipação do PORTUGAL 2020 -3.986€ (*)
(*) Acresce IVA à taxa legal em vigor em todos os montantes acima indicados.

Notas:

- Só podem usufruir de comparticipação as empresas que cumpram os critérios de elegibilidade e com espaço de exposição.

2. Condições de Participação
A participação é válida apenas para um elemento de cada empresa.
Inclui:
. Viagem de avião em classe económica;
. Alojamento durante 5 noites;
. Participação na feira HKTDC (Hong Kong) – 3 a 7 de Março- com stand individual de 9m² (pack stand 9m2, 
inscrição, mobiliário);
. Transporte de mercadorias (materiais de decoração) – 1 cx 60cm x 40cm x 40cm com o peso de 10 kg;
. Acompanhamento durante a ação;
. Pacote de divulgação (meios nacionais e internacionais);
. Acompanhamento técnico da AORP.

3. Pagamento
3.986,00€ + IVA - 50% do investimento total até 15 dias após a formalização da inscrição

3.986,00€ + IVA - 50% restantes após a realização da ação *

* Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a validação das despesas elegíveis 

pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo os agentes económicos participantes ressarcidos até 50% de financiamento 

do investimento total. 

Forma de Pagamento:
. Cheque à ordem de AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
. Transferência Bancária para: Banco: Millennium BCP
NIB: 003300000000010470188.

Solicitamos o envio do comprovativo de pagamento (transferência bancária) 
para ramos.silvia@aorp.pt

*A configuração da participação das empresas (tamanho e tipologia de stand) poderá ser ajustada de acordo com a intenção 

dos empresários. Para tal sugerimos o contacto direto com a AORP.
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PROPOSTA

Stand 9m2
1 mesa

3 cadeiras
1 vitrine baixa

1 vitrine alta com iluminação
Iluminação


