
 

EXPO ALADI 2015 
 
Prezado (a) empresário (a), 
Seguem algumas informações importantes!!! 
 

1. Etapas de Inscrição 
 
1.1 Pré-inscrição – significa que o formulário de inscrição pode estar preenchido 

de modo parcial, sendo necessário que se complete para que passe para 
próxima fase. 

1.2 Inscrito – O formulário foi preenchido corretamente e está em fase de 
validação. 

1.3 Aceito – A empresa cumpriu todos os requisitos para o processo de 
agendamento. Agora deverá solicitar e montar suas agendas de acordo com 
seus interesses comerciais. 

1.4 Confirmado – A empresa que tiver no mínimo 5 agendas de negócios já 
poderá para ter sua participação confirmada. Estas agendas são realizadas 
com base na aceitação de seu cadastro por compradores ou vendedores 
estrangeiros que tenham demonstrado à Aladi interesse em se encontrar com 
você. Aguarde o status confirmado ativo para que se considere  
 
• Todas estas etapas poderão ser acompanhadas pelo sistema de 

inscrições na www.expoaladi.org. 
• A inscrição e participação é GRATUITA 
 

2. Cronograma Macro Rodada de Negócios 

 

Inscrição e Validação de empresas 9 de março a 6 de maio 

Status de situação 8 de abril 

Preparação  
e confirmação de agendas 

11 de maio a 27 de maio 

Warm-up (boas-vindas) para 
empresas brasileiras 

3 de junho à noite (local a 
definir) 

Macro Rodada 4 e 5 de junho 
 

 
3. Setores participantes da Macro Rodada: Cadeia Agronegócios 

 
• Agropecuária 
• Alimentos e bebidas processados 
• Medicamentos e produtos de uso veterinário 
• Insumos, fertilizantes e pesticidas 



 
• Artigos para o transporte e armazenamento de mercadorias 
• Máquinas, aparatos e artefatos para a agroindústria 
• Material de transporte para uso agropecuário 
• Serviços relacionados com a cadeia do agronegócio 

 
 
 

4. Gestão de Vitrines 
No espaço das rodadas haverá uma área para exposição de produtos. A solicitação 
de uso destas vitrines poderá ser feita através da plataforma e não tem custo para 
o empresário. A reserva será por ordem de pedido. Os produtos deverão ser 
colocados antes do início da rodada e terá uma tolerância de 30 minutos. Caso 
contrário, a vaga será dada ao próximo da lista de espera.  
 

5. Transporte 
a. Aeroporto – Hotel – Aeroporto 

Oferecido pela organização somente para os compradores aprovados. 
 

b. Hotéis Sedes – Tecnópolis (local do evento) – Hotéis Sedes 
Os hotéis sedes contarão com transfer em horários pré-estabelecidos 
oferecidos pela organização do evento. 
 
 

6. Hotéis indicados pela organização do evento 
Hotéis (a definir) 
Não estão definidos ainda, mas recomenda-se os hotéis na região da Plaza de 
San Martín pois o shuttle sairá da Chancelaria Argentina que está nessa 
região. 
 

7. Alimentação 
Será oferecido coffee-break permanente e almoço a todos os empresários das 
rodadas nos dias 4 e 5 de junho no local do evento.  

 
8. Internet 

O evento contará com internet gratuita para todos na sala de negócios.  
 

 


