N/Ref. 72/16

Angra do Heroísmo, maio de 2016

Assunto: Feira Agroter 2016 - Inscrições
Caro Empresário,
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) convida-o a participar na Feira Agroter
2016, que decorre de 09 a 12 de Junho, na Praia da Vitória, Ilha Terceira.
A Feira Agroter 2016 é uma parceria da Associação Agrícola da Ilha Terceira, da Câmara
Municipal da Praia da Vitória e da CCAH, com apoio do Governo dos Açores, através da SDEA –
Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, e cofinanciamento pelo PO AÇORES
2020. Fazem parte da Feira espaços comerciais, automóveis e máquinas agrícolas, animação
infantil, exposição e concursos agrícolas, entre outros.
As inscrições e escolha dos espaços comerciais e de produtos e serviços regionais e
agroalimentares podem ser efetuadas através da CCAH. Serão aceites consoante ordem de
chegada. Cada empresa pode optar pelo máximo de 4 stands. Existe uma zona exclusiva para
produtos e serviços regionais e agroalimentares e outra para exposição de veículos ligeiros
novos. Os Associados da CCAH têm prioridade para as inscrições até às 14h00 do dia 11 de
Maio.
Os visitantes, além da visita aos pavilhões, poderão desfrutar de um programa de animação
com a realização de atividades a anunciar brevemente.
As empresas dispõem, ainda, de um espaço onde podem apresentar produtos ou serviços,
permitindo a divulgação no programa da Feira. Além disso, todas as suas promoções serão
divulgadas no som ambiente da Feira.
Para se inscrever, deve enviar o formulário que segue em anexo para marketing@ccah.eu ou
para o fax 295 204 817. Após a confirmação da inscrição pela CCAH, deve efetuar num prazo
máximo de 48 horas o pagamento de 50% do valor total da Inscrição. Os restantes 50%
deverão ser pagos até dia 02 de Junho, para poder levantar os crachás de identificação para
montagem dos espaços. O prazo final de inscrições termina a 27 de Maio.
Para mais informações deve consultar a ficha técnica e regulamento em anexo, ou pode
contactar o Departamento de Comunicação & Imagem da CCAH, através do número 295 204
810.
Com os melhores cumprimentos,
A Direcção da CCAH.

