
 

 

 
International Matchmaking Event-ITB 2016, Berlim, 9-13 de março. 

  
A  Enterprise Europe Network está a organizar um Encontro Empresarial no âmbito da ITB 2016 - Feira 
Internacional de Turismo de Berlim, que decorre nesta cidade de 9 a 13 março, com o objetivo de 
promover parcerias transnacionais entre os diversos agentes do setor turístico. 
 
O ITB International Matchmaking Event 2016 (https://www.b2match.eu/itb2016) está aberto aos mais 
diversos nichos de mercado, áreas de atividade (incluindo setores tecnológicos relacionados com o 
turismo) e tipos de parceria pretendida (comercial, tecnológica, financeira, etc.). 
 
Com grande projeção internacional e um programa complementado com interessantes workshops, este 
Encontro Empresarial constitui uma excelente oportunidade para as empresas Açorianas encontrarem 
novos parceiros de negócios, acederem mais facilmente ao mercado internacional, inteirarem-se de 
alguns exemplos de boas práticas na Europa e de oportunidades de financiamento a nível europeu. 
 
O registo gratuito decorre até 29 de fevereiro na plataforma 
https://www.b2match.eu/itb2016/registration onde os interessados devem criar o seu perfil de 
cooperação e gerir a sua agenda de reuniões bilaterais.  
 
Haverá 9 sessões de reuniões de 9 a 11 de março para que as empresas possam gerir da melhor forma a 
sua agenda. 
 
Aquando do registo e para que possa ser dado apoio às empresas Açorianas inscritas na plataforma as 
mesmas devem escolher, na opção “Local Support Officer”: 
 

PT – PORTUGAL / AZORES  (CCIPD – CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PONTA DELGADA) 

 
Para mais informação ou apoio na criação do perfil da sua empresa contacte os membros da Enterprise 
Europe Network: 
- Nos Açores: David Almeida, CCI de Ponta Delgada, Tel: 296 305000, Email: dalmeida@ccipd.pt 
 
Datas a recordar: 
 

- 29 de fevereiro: Data limite para registo na plataforma 
- 15 de fevereiro a 2 de março: Marcação de Reuniões 
- 3 de março: As empresas recebem as agendas preliminares 
- 9 a 11 de março: Realização dos encontros empresariais 
- 9 a 13 de março: Realização da ITB2016 
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