IXa EDIÇÃO

29-30 Set | 01 Out
Cidade do Mindelo

FIC, S.A
Onde os negócios acontecem!
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IXª Edição da EXPOMAR - Nôs Mar, Nôs Riqueza
Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar
Exmos. Senhores,
Caros empresários,
As nossas cordiais saudações
O MAR está presente na nossa história, na nossa literatura, na nossa cultura, na nossa música, no nosso
quotidiano, na nossa economia, enfim na vida de todos os caboverdianos.
Por isso, queremos continuar a promover e incentivar o aproveitamento integral de todas as oportunidades que o Mar proporciona, o que sobressai como via por excelência para valorizar, divulgar e potencializar todas as atividades económicas ligadas ao maior recurso natural de Cabo Verde, sob o lema “nôs
mar, nôs riqueza”.
Esta IXª Edição de EXPOMAR, visa dar seguimento a promoção do intercâmbio e parcerias comerciais
entre empresas, empresários e agentes do desenvolvimento do sector em geral, enquadrado na estratégia
da internacionalização da economia Cabo-verdiana, promoção e dinamização da atividade económica e
empresarial no sector, permitindo contactos diretos dos operadores económicos com o consumidor final.
A EXPOMAR 2022, ainda visa: i) Propiciar ambiente de negócios; ii) Criar condições para a consolidação/ afirmação de empresas nacionais e estrangeiras; iii) Apresentar/conhecer/ a diversidade das
espécies marinhas em Cabo Verde; iv) Divulgar o elevado potencial gastronómico na base dos produtos
do mar; v) Apresentar novas oportunidades e novos produtos com grande potencial; vi) Despertar para o
empreendedorismo em diferentes áreas nomeadamente as pescas, o turismo, a indústria, o desporto de
entre outras.
Decorrerão simultaneamente a feira, um programa de atividades paralelas compreendendo apresentações técnicas, palestras, e painéis de debates, encontros de negócios (B2B), objetivando promover
oportunidades de negócios e conhecer as novas tendências do mercado com aplicação ao setor.
Assim sendo, muito nos honraria, poder contar com a vossa presença e participação nesse importante
evento pelo que segue em anexo o “dossier – convite” sem prescindir de recomendar o cumprimento do
prazo de inscrição, disponibilizando-nos, desde logo, para prestar informações adicionais consideradas
convenientes.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Angélica Fortes
Administradora Delegada da FIC SA
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Ficha Técnica

da

Feira

Evento:
IX a Edição - EXPOMAR - Nôs Mar, Nôs Riqueza

Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar
Realização:
29, 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2022
Localização:

Cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente (Cabo Verde)

Organização:

FIC, S.A
FIC, S.A

Onde os negócios acontecem!
Onde os negócios acontecem!

Parceiros:

A TRABALHAR PARA TODOS.
A TRABALHAR PARA TODOS.
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MINISTÉRIO
DA ECONOMIA
MARÍTIMA
MINISTÉRIO
DA ECONOMIA
MARÍTIMA

A TRABALHAR PARA TODOS.

A TRABALHAR PARA TODOS.

Informações Úteis
•
DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
Cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente, de 29, 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2022.
•
INSCRIÇÃO
Para se inscrever na EXPOMAR 2022 – Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar, basta preencher devidamente a Ficha de Inscrição que se encontra em anexo e remetê-la via email: info@fic.cv, ou ainda inscrever-se
directamente nas nossas instalações na Cidade do Mindelo.
As inscrições só serão consideradas válidas mediante o pagamento de 50% do respetivo custo de participação.
O valor remanescente deverá ser liquidado, no mais tardar, até o dia 11 de Setembro de 2022.
•
TIPO E CARACTERÍSTICA DE STANDS
Stand Standard A (3m x 3m x 2,40m) - Perfis de alumínio com painéis PVC de cor branca, todas revestidas
com alcatifa cinzenta. Consulte página 13.
•
ALUGUER DE MOBILIÁRIO
A escolha dos mobiliários para aluguer pode ser feita através do catálogo em anexo. Consulte a página 12.
•
SPONSORIZAÇÃO E PUBLICIDADE
Para efeitos de sponsorização e publicidade, estão disponíveis, mediante negociação prévia, espaços no exterior
e interior das nossas instalações, e bem como no catálogo oficial da feira. Ver Modalidades de Patrocínio e Contrapartidas, na página 7.
•
PAGAMENTO
Para efeitos de pagamento, segue os nossos bancos de referência:
BCA NIB: 00030000 67434595 101 76; IBAN: CV64 0003000067434595101 76; SWIFT: BCATCVCV;
BI
NIB: 000500000 4132977 101 97; IBAN: CV64 0005000004132977101 97; SWIFT: CGDICVCP;
BAI
NIB: 000811000 0012495 001 43; IBAN: CV64 0008110000012495001 43; SWIFT: BAIPCVCV;
CECV NIB: 00020000 21149768 101 02; IBAN: CV64 0002000021149768101 02; SWIFT: CXECCVCV;
BCN NIB: 462407610151; IBAN: CV64 0004000004624076101 51; SWIFT: CANBCVCV; TOTAPTPL

OBS: Caso houver lugar à tranferências internacionais, o custo do seu envio deverá ser igualmente assumido
pela empresa expositora.

•
DESISTÊNCIA & REEMBOLSO
Desistências após o dia 11 de Setembro implica uma penalidade de 50% do valor pago.
•
CONTACTOS
Site: 		
www.fic.cv
Email: 		
info@fic.cv , afortes@fic.cv
Telefones:
00238 232 18 22; 00238 928 00 00
Telemóveis: 00238 9188262; 00238 9188264
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FEIRA DA S A C T I V I DA D E S E C ON Ó M IC A S L IG A DA S AO M A R

FI CH A DE INSC RIÇ ÃO
(Favor preencher com letra de imprensa)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO - 11 de Setembro
NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
NIF:

CIDADE:

C.P:

TELEF:

PAÍS:

TELEM:

FAX:

EMAIL:

SITE:

NOME PALA DO STAND (MAX 20 C):
ATIVIDADE / SETOR DA EMPRESA:
PRODUTOS / SERVIÇOS A EXPOR:

MOV:

RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO:
CUSTO DA PARTICIPAÇÃO:
STAND: 9m2 (3m x 3m) = 30.000$00 ECV

STAND: 18m2 (3m x 6m) = 60.000$00 ECV

STAND: 27m2 (3m x 9m) = 90.000$00 ECV

STAND: 36m2 (3m x 12m) = 120.000$00 ECV

TAXA IVA EM VIGOR: Sobre o valor do STAND será aplicado a TAXA de 15 %				
CÂMBIO: 1 EURO = 110, 265 ECV
CADA STAND COMPREENDE: ESPAÇO; ALCATIFA; INSTALAÇÃO ELÉCTRICA; TOMADA 220V; PROJETORES DE ILUMINAÇÃO.

DESIGNAÇÃO

REFERENCIA DO STAND / ILHA

QUANTIDADE

PREÇO UNIT.

TOTAL

STAND
MOBILIÁRIO
MOBILIÁRIO
MOBILIÁRIO

SUB TOTAL:
IVA: 15%

TOTAL:

Junto remetemos cópia do depósito bancário numa das contas da FIC (vide informações úteis) no valor
de:
DATA:
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ASSINATURA/CARIMBO:

O p o r t u n i da d e s

de

P at r o c í n i o

Ser um patrocinador da EXPOMAR 2022 é associar a sua marca à maior plataforma de negócios em Cabo Verde, e através desta, gerar oportunidades de negócio com diversos públicos e países.
Através das categorias de patrocínio Gold, Silver, e Platinum, o expositor poderá beneficiar de um leque adicional de vantagens com impacto direto na promoção da sua marca e, consequentemente, em suas vendas.
Modalidades

Patrocinador

GOLD

(250.000$00)

Patrocinador

SILVER

(125.000$00)

Patrocinador

PLATINIUM
(62.500$00)
Participação especial
(25.000$00)

Contrapartidas
Oferta de um stand de 04 Módulos (3 x 3 m2) com mobiliário básico da FIC, em localização central
(salvaguardando Prioridade na escolha), ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda
montar o seu próprio stand personalizado;
- Atribuição de um espaço no exterior do pavilhão para efeito promocional (max. 9m2);
- Destaque como Patrocinador Gold no website da FIC e no catálogo do evento;
- Publicidade da empresa nas paredes exteriores e interiores do espaço ferial;
- Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos da EXPOMAR 2022;
- Reserva de uma página A4 para publicidade no Dossier do Expositor;
- Tratamento preferencial/referencial com a imprensa (TV, Rádios e Jornais);
- Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento;
- Divulgação do spot publicitário da empresa no espaço multimédia do evento;
- Disponibilização de uma sala para apresentação do Patrocinador;
- Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da EXPOMAR 2022;
- 60 Entradas livres para os 03 dias da feira. Em caso de necessidade, convites adicionais serão
disponibilizados sem custos;
- Parque de Estacionamento: 01 Viatura
- Negociável: outras modalidades de retorno
- Adicional: Parceiro setorial (condições a especificar em caso de interesse)
- Oferta de um stand de 02 Módulos (3 x 3 m2) com mobiliário básico da FIC, em local de destaque
a acordar, ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda montar o seu próprio stand personalizado;
- Destaque como Patrocinador Silver no website da FIC e no catálogo do evento;
- Publicidade da empresa nas paredes interiores do espaço ferial;
- Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos da EXPOMAR 2022;
- Reserva de uma página A4 para publicidade no Dossier do Expositor;
- Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da EXPOMAR 2022;
- 40 Entradas livres para os 03 dias de feira.
- Negociável: outras modalidades de retorno.
- Oferta de um stand de 01 Módulo (3 x 3 m2) com mobiliário básico da FIC, em local de destaque
a acordar, ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda montar o seu próprio stand personalizado;
- Destaque como Patrocinador Platinum nas paredes interiores do espaço ferial;
- Reserva de uma página A4 para publicidade no Dossier do Expositor;
- Publicidade de empresa nas paredes exteriores do pavilhão da exposição;
- Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos da EXPOMAR 2022;
- 20 Entradas livres para os 03 dias de feira.
- Colocação de 01 painel publicitário em local a acordar;
- Colocação do logótipo da empresa no folheto da EXPOMAR 2022;
- 10 Entradas livres para os 03 dias da feira.

OBS: A confeção e colocação dos materiais publicitários nos locais indicados pela FIC, sejam eles outdoors, ecrãs
gigantes, painéis, tendas, etc., serão da responsabilidade dos patrocinadores, mediante a nossa supervisão. Os restantes
materiais e ações promocionais da EXPOMAR 2022 serão executados de acordo com o plano de comunicação e marketing
do evento.
A formalização enquanto patrocinador deve ser efetuada até ao dia 11 de Setembro de 2022, depois da qual poderá
ficar condicionada a sua aceitação. Os valores referentes as modalidades de patrocínio já têm IVA incluído.
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TABELA DE PREÇOS - PUBLICIDADES
I. CATÁLOGO OFICIAL DA FEIRA (Catálogo Digital)
M e did a Pa d r ã o d o Cat á l o go O f ic ia l da Feir a: A5 - 21cm x 14,85cm
D e s i g n a ç ã o 					 Dimensão				 P reço
C o n t r a Ca p a 					

A4 - 29,7cm x 21cm		

100. 000$00

1 Pág in a N o r m a l 				

A4 - 29,7cm x 21cm		 40. 000$00

1 / 2 Pá g in a ( Ho r iz o nt a l )			

A5 - 21cm x 14,85cm		

20.000$00

II. ESPAÇO DO EVENTO FEIRAL
C o l o c a ç ã o d e O u tdo o rs, Indo o rs, Ba nne rs, Car tazes e ou tr os.
A l ug u er d e S a la pa ra a pre se nta ç ã o de P rod u tos.
Out do o r / I n d o o r 		
M a x: 6 m ( Ve rtical)					
										
B an n er 			
M a x: 3m ( Ho rizon tal)			

30. 000$00
20.000$00

III. Aluguer de Sala de Apresentação para Produtos
A aco r d a r ju n t o da o rga ni z a ç ã o do E ve nto (FIC, S. A)

O b s: A F I C n ã o se re spo nsa bil iz a pe l a c riação e d esign d a imagem p r omocion al d os exp oisito r es,
pe l o q u e a m esm a de ve se r e l a bo ra da e ced id a p ela emp r esa p u b licitan te.

-8-

O n d e F i c a r H o s p e da d o
A diversidade e qualidade das unidades hoteleiras existentes na cidade da Praia, e o ambiente acolhedor
e hospitaleiro que proporcionam, tornam mais agradável a estada dos visitantes da EXPOMAR 2022.
Confira abaixo os alojamentos sugeridos pela organização.
Hotel Oásis Porto Grande
Telefone: (+238) 232 31 90 / 232 31 91
Reservas: portogr an de@o asis at lan t ic o . co m
Web: www.oasisatlantico.com/pt/porto-grande
Endereço: Mindelo, C.P. 103, Praça Amílcar Cabral
Hotel Don Paco
Telefone: (+238) 231 93 81
Reservas: info@donpacohotel.com
Web: www.donpacohotel.com
Endereço: Rua Cristiano de Sena Barcelos 461, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde
Mindel Hotel
Telefone: (+238) 232 88 81/85
Reservas: mihotel2011@gmail.com
Web: https://mindelhotel.cv/
Endereço: Avenida 5 de Julho Mindelo, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde
Las Rochas Residence
Telefone: 00238 2318880
Reservas: residence@las-rochas.com
Web: http://www.las-rochas.com
Endereço: Lazareto, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Hospedeiras
O serviço de hospedeiras é uma inquestionável mais-valia nos eventos internacionais, pelo que a contratação de profissionais qualificados e com elevada
experiência deverá fazer parte da sua estratégia de participação.
Para o efeito, a organização da EXPOMAR 2022 recomenda os serviços da empresa SP - SERVIÇO PROTOCOLAR, com as seguintes referências:
Administradora & Gerente: Sra. Sílvia Pires
Telefone: 00238 584 38 03
e-mail: spuniplda@gmail.com
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ILHA DE SÃO VICENTE
Cidade do MINDELO

POPULAÇÃO

ÁREA

cerca de 81,014 habitantes
(2015)

226,7 Km2

INSTALAÇÕES DA FIC:
Localização: Espaço da Enapor (Cais do Porto Grande)
Área:

Coordenadas: 16°51”N 24°58”W

CIDADE
cerca de 62,970 habitantes

CATÁLOGO DE MOBILIARIOS - ALUGUER
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FIC, S.A - FEIRA INTERNACIONAL DE CABO VERDE
Rua Angola 10 RC, Cidade do Mindelo (Centro)
São Vicente, Cabo Verde
C.P 249
Tel: (+238) 232 18 22 - (+238) 928 00 00
Email: info@fic.cv - Site: www.fic.cv

