
MISSÃO
EMPRESARIAL
LUXEMBURGO

20-23 MAIO 2019
PARTICIPAÇÃO NA FEIRA
ICT SPRING EUROPE 2019 

Caro Empresário,

 

A Câmara do Comércio Luso Belga

Luxemburguesa está a organizar uma

Missão Empresarial ao Luxemburgo

para participação na Feira ICT
SPRING EUROPE 2019.

 

Aproveite esta ocasião para expandir

o seu negócio e captar novos

parceiros ou clientes através de

b2fair Fintech Meetings e Mentor

Meetings.

 

 Para mais informações contacte-nos 

 através de info@cclbl.com ou do Tlf. 919

547 454

https://www.ictspring.com/
http://cclbl.com/contacts/


ICT SPRING
EUROPE 2019

A Câmara do Comércio do Luxemburgo e a Enterprise Europe

Network, estão a organizar a 4ª Edição da ICT Spring Europe a 21
e 22 de maio 2019 no European Convention Center na Cidade do

Luxemburgo.

 

Esta Global Tech Conference recebe vários Profissionais,

proporciona a oportunidade única de aprofundar o Conhecimento

Digital, com foco na indústria FinTech e explorar o impacto da

Space Technology em Terrestrial Businesses, através das mais

recentes tendências tecnológicas.

 

Para além do evento de Corretagem, a ICT Spring inclui um

programa exclusivo de seminários e apresentações, dando aos

seus participantes a chance de conhecer em primeira mão os mais

recentes avanços tecnológicos e inovações no setor de ICT e

ainda alargar a sua network.

Saiba mais!

http://www.b2fair.com/Uploads/ictspring2019/PRES_Client_ICTSPRING-2019.pdf


Os eventos de matchmaking da b2fair irão ocorrer durante a ICT

Spring no Luxemburgo, a participação nestes está incluída na

missão.

 

b2fair FINTECH BUSINESS MEETINGS
Após o sucesso da primeira Edição, as Fintech meetings vão

realizar-se durante o b2fair Matchmaking Event na ICT Spring

com estreita colaboração da Luxembourg House of Fintech
(LHoFT). O forum é organizado com o objetivo de realçar a

participação de empresas de Fintech e encorajar parcerias e

troca de novas tendências de mercado no setor. 

 

b2fair MENTOR MEETINGS
A novidade desta edição será a plataforma de mentoria “b2fair
Mentor Meetings” que vai integrar reuniões entre startups e

Mentores. O objetivo desta componente é dar às recentes startups

uma plataforma de mentoria onde podem receber dicas sobre

diversos temas, como oportunidades de investimento e

crescimento.

EVENTOS B2FAIR

http://www.b2fair.com/ictspring2019/Home/Index/228?isVariable=True


Incluído no pacote CCLBL:
➙ entrada na ICT spring: 150€ 1ª pessoa/empresa, 75€ 2ª
pessoa da mesma empresa

➙ participação nos eventos b2fair

➙ voos: TAP Air Portugal

➙ hotel com pequeno-almoço: Hotel Doubletree By Hilton

Luxemburg ****

 

Valores: 

Membro CCLBL: 1400€/pessoa

Não Membro CCLBL: 1525€/pessoa

(Sujeito a alteração consoante a data de reserva.)

 

 

 

 

Não incluído:
➙ side events

➙ jantar de gala

➙ refeições

➙ qualquer outra despesa não mencionada no pacote

Programa ict springPROGRAMA

Saiba mais sobre o jantar

Side events 

https://www.ictspring.com/programme/the-programme/
https://www.ictspring.com/programme/side-events/ict-spring-europe-gala-dinner/
https://www.ictspring.com/programme/side-events/


CONDIÇÕES
Inscrições até 10/05/2019
 

Relembramos que as inscrições são limitadas a um número

máximo de 5 empresas. Não exclusivo para membros CCLBL.

 

Só será considerada a inscrição após o preenchimento do

formulário de inscrição e do respetivo pagamento que

poderá ser feito por transferência bancária para o IBAN:

NOVO BANCO: PT50 0007 0067 0000 9460 0054 2.

 

Caso o vosso pagamento seja efetuado via ATM

agradecemos que nos seja comunicado justificativo e

respetivo nome.

 

A Câmara de Comércio Luso Belga Luxemburguesa
(CCLBL) não se responsabiliza pelos resultados e em
caso algum devolverá o valor liquidado.

Formulário de Inscrição

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BqNHriBkQkSaZ5kFtIAPx2_DkD6YofJFsCq9llTWGFxUMEYxU0YwVEY0SzBMTTZMVE1UWjVPNUZOQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BqNHriBkQkSaZ5kFtIAPx2_DkD6YofJFsCq9llTWGFxUMEYxU0YwVEY0SzBMTTZMVE1UWjVPNUZOQi4u

