Encontro de Empresários para o Investimento Comercial
entre a China (Shenyang) e os Países de Língua Portuguesa
Ficha de Inscrição
Local: Shenyang, China
Datas: 19-23 de Setembro, 2018
Nome da entidade:

Morada:

Pessoa a contactar:

Cargo:

Telefone:

Fax:

Email:

Website:

Inscrição

Taxa*

Itens

Número

Stand

Um

Hotel de Cinco Estrelas de

Um quarto;

Shenyang

três noites

Observações

Quarto singular □
ou
Quarto duplo □

Taxa de participação: EUR900.00/
MOP8.000,00/ HKD7.800,00 por stand
Bilhete para o Jantar de
Gala

Apresentação da empresa
no catálogo

Dois

Uma

Está interessado em participar em Roadshow?

Sim__

Não__

Faça o favor de pagar a taxa de inscrição por via de transferência bancária: (sendo a comissão bancária suportada pelo
participante)
Título da conta：NAM KWONG INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION CO., LTD.
Endereço da sociedade：NO. 223-225, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Nam Kwong Building, 9/F, Macao.
Denominação do banco：Bank of China Macao branch
Endereço do banco：BANK OF CHINA BUILDING, AVENIDA DOUTOR MARIO SOARES, MACAU
Swift Code: BKCHMOMX
Conta bancária：00181988100340607 (EUR) ou 00180101101810402 (MOP) ou 00180111103502582 (HKD)

Sejam sempre bem-vindos a consultar:
Perfeição Companhia, Lda.

NAM

KWONG

INTERNATIONAL

CONFERENCE & EXHIBITION CO., LTD.

Pessoa de contacto: Riva Chen/Miguel Braz

Pessoa de contacto: Gao fei

Número de contacto: +853 65922752
+ 351 215876094

Número de contacto: +853 63900066
+86 18611901468

E-mail:
r.chen@perfeicao.com/m.braz@perfeicao.com

E-mail:
gaofei@namkwong.com.mo

Procedimento de participação: as entidades interessadas precisam de preencher a ficha de
inscrição e enviar para o Comité de Organização do Encontro de Empresários para o
Investimento Comercial entre a China (Shenyang) e os Países de Língua Portuguesa antes de
30 de Junho de 2018.
Depois de ter recebido as fichas de inscrição devidamente preenchidas pelas entidades
participantes, o Comité de Organização procederá à apreciação. Após a aprovação do pedido
de inscrição, o Comité assinará o acordo de participação com a entidade participante,
verificando e distribuindo os folhetos de participação e outras informações relevantes.
A entidade participante, após a assinatura do acordo de participação, efectuará o pagamento
da taxa de participação através de transferência bancária à conta bancária determinada em
conformidade com as respectivas exigências e, procederá aos trabalhos preparatórios.

