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A FIN
NETWORKING GLOBAL. Motivado pela

vontade de estabelecer uma interação e
cooperação internacional,  a FIN Faz parte de

um projeto maior promovido pela AJEPC
(Associação de Jovens Empresários

Portugal -  China) chamado “3 Eventos, 3
Continentes em Português”, são eles:

Europa (Porto, Portugal em Junho),  Ásia
(Macau, China em Outubro) América Latina

(Florianópolis,  Brasil  em Maio de 2022).  
 

Com oportunidades multissetoriais,  o evento
é dirigido às empresas que pretendam

alargar a sua rede de conhecimentos e de
negócios e que pretendam, através de um só

evento, chegar ao mundo.



O EVENTO
PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL ,  a FIN chega a
Flor ianópol is por meio da Câmara de Comércio,
Indústria e Turismo Brasil  -  Portugal  de Santa

Catarina ,  nos dias 11e 12 de maio de 2022, de
maneira presencial .

 
Os temas pr incipais são  Indústria 4.0,  Energias

Limpas e Agrotecnologia .
 

Serão mais de 72 horas de imersão  em
negócios,  networking, possibi l idades, s inergia,

internacional ização, v is ib i l idade, autonomia
econômica para pequenas, médias e grandes

empresas,  onde cada uma possui  holofotes
para sua produção e valor.

 



PALCO PRINCIPAL

IND. 4.0
SMART CITIES

ENERGIAS
LIMPAS

AGRO
TECH



PAINÉIS

TURISMO CONTABILIDADE

DIREITO

FOMENTO

INOVAÇÃO

SAÚDE



SALAS DE NEGÓCIOS

DISPOSIÇÃO DE
STANDS NO FORMATO
DE SALA.

INTERAÇÃO E O
FECHAMENTO DE
NEGÓCIOS EM TEMPO
REAL.



Municípios satél i tes terão missões
internacionais compostas de mais de 200
pessoas do exter ior

As missões serão focadas no setor que os
municípios pretendem atrair  invest imentos
e que possuem destaque.

Essas missões serão o di ferencial  para a
comercial ização e internacional ização após
o evento

MISSÕES INTERNACIONAIS



CÂMARA BRASIL -  PORTUGAL
DE SANTA CATARINA

SOBRE

13 anos de associativismo.  Desde sua fundação, em
2008, a Câmara Brasi l -Portugal  de Comércio,  Indústr ia
e Tur ismo de Santa Catar ina aproxima empresár ios de
todos os segmentos e apresenta oportunidades de
negócios entre os países de l íngua portuguesa.

É a valorização da história e do atual  que impacta a
economia  por meio do empreendedorismo e do
associativismo  em Santa Catarina.



EDIÇÕES ANTERIORES



O ESTADO DE SANTA
CATARINA

SOBRE



O ESTADO DE SANTA
CATARINA

SOBRE

A SEGUNDA ECONOMIA MAIS COMPETITIVA DO PAÍS (2021);

POPULAÇÃO DE MAIS DE 7,165 MILHÕES DE PESSOAS(2019);

ÁREA 95.346 KM²

R$17,7 BI DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA (2019);

ESTÁ ENTRE OS 10 ESTADOS BRASILEIROS QUE MAIS EXPORTAM;

LUGAR DE GRANDES EMPRESAS;

DESTAQUE NACIONAL EM DIVERSIDADE DE SETORES;

MULTICULTURALIDADE;

LUGAR DE QUALIDADE DE VIDA;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.



A CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS

SOBRE



 FLORIANÓPOLIS
CLIMA



FLORIANÓPOLIS
SOBRE

FATURAMENTO DO SETOR DE TECNOLOGIA DE R$ 9,9 BI (56,2% DO

TOTAL DE TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA) EM 2020;

MAIOR TAXA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA POR HABITANTE DO PAÍS

DESTINO TURÍSTICO NACIONAL (20ª)

QUALIDADE DE VIDA

3º MAIOR IDH DO BRASIL

1º LUGAR EM SEGURANÇA PÚBLICA NACIONAL (2021).



FLORIANÓPOLIS -  SC
CIDADE SEDE DO EVENTO

Possui mais de 42 praias, inúmeros parques, reservas
naturais, praças, lagoas e dunas.

Uma cidade moderna e cosmopolita, onde o novo e o
antigo convivem harmoniosamente, quer nos balneários

agitados, quer nas pacatas vilas de pescadores;
Bem servida de bons hotéis e inúmeros restaurantes

que oferecem uma gastronomia diferenciada.  
Florianópolis é considerada o vale do silício no Brasil,

pois possui um dos principais polos tecnológicos do país
com pelo menos 900 empresas do setor de TI.

 



 
     O Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da       
Si lveira ,  inaugurado em novembro de 2015, está
local izado na região norte da cidade de Flor ianópol is,  na
via de acesso a badalada praia de Canasvieiras,  em
local ização pr iv i legiada na rodovia SC-401.
 
    Construído dentro da mais moderna técnica de
espaços f lexíveis e mult i funcionais,  o Centro de Eventos
pode sediar desde pequenas reuniões até eventos de
grande porte:  shows, congressos, palestras,  fe i ras,  entre
outros,  com a estrutura e segurança necessár ias.

       Um espaço moderno, versát i l  e em uma ót ima
local ização, que oferece uma infraestrutura
extremamente funcional ,  podendo receber diversas 
 at iv idades simultaneamente em uma área total  de
17.916 m².  

LOCAL DA FIN 2022



Área total  – 33.000 m²

Área construída – 17.916 m²

Área para Exposição – 5.200 m² (Pé

direi to l ivre de 6,0 m)

Área de plenár ia – 3.000 m² (com

possibi l idade de montagem de 9 salas 

 s imultâneas, com capacidade de 200 a

3.500 pessoas sentadas)

Palco pr incipal  com 488m²

02 camarins,  4 salas de apoio,  12

banheiros

Anf i teatro com 223 lugares

Estacionamento – 750 carros,  500 motos

e 70 ônibus

2 praças de al imentação

              DADOS TÉCNICOS
CENTRO DE EVENTOS

GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA



OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS
EXPO FIN 2022



PLANTA PISO TÉRREO
SECRETARIA, EXPO COMERCIAL E RESTAURANTE



PLANTA PISO SUPERIOR - SALAS 

AUDITÓRIO



Cota de Patrocínio - DIAMANTE

Estande de 20m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
congresso

10 inscrições cortesia
para o congresso

02 simpósios satélite
de 30 minutos

Logo em destaque no
hotsite do congresso com
hiperlink para o site do
patrocinador

Inserção do material impresso 
na pasta dos patrocinadores
(material fornecido pelo
patrocinador)

Projeção da logo no intervalo
das palestras

Apresentação de 1 vídeo de no 
máximo 2 minutos na Abertra e
Encerramento do evento

Logo na sinalização interna
do evento

Menção de agradecimento
pelo
mestre de Cerimônias na
abertura do evento

Aplicação do logotipo nos 
e-mails marketing do evento

I ano de convênio gratuito
com a Câmara de comércio
Brasil Portugal em Santa
Catarina



Cota de Patrocínio - OURO

Estande de 16m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
congresso

08 inscrições cortesia
para o congresso

01 simpósios satélite
de 30 minutos

Logo em destaque no
hotsite do congresso com
hiperlink para o site do
patrocinador

Inserção do material impresso 
na pasta dos patrocinadores
(material fornecido pelo
patrocinador)

Projeção da logo no intervalo
das palestras

Apresentação de 1 vídeo de no 
máximo 2 minutos na Abertura 

Logo na sinalização interna
do evento

Menção de agradecimento pelo
mestre de Cerimônias na
abertura do evento

Aplicação do logotipo nos 
e-mails marketing do evento

I ano de convênio gratuito com
a Câmara de comércio Brasil
Portugal em Santa Catarina



Cota de Patrocínio - PRATA

Estande de 12m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
congresso

 06 inscrições cortesia
para o congresso

Inserção do material
impresso na pasta dos
patrocinadores
(material fornecido pelo
patrocinador)

Projeção da logo no
intervalo
das palestras

Logo em destaque no hotsite
do congresso com hiperlink
para o site do patrocinador

Menção de agradecimento pelo
mestre de Cerimônias na
abertura do evento

Aplicação do logotipo nos 
e-mails marketing do evento

I ano de convênio gratuito com
a Câmara de comércio Brasil
Portugal em Santa Catarina



Cota de Patrocínio - BRONZE

Estande de 9m² com
montagem básica

Inserção da logo no
material impresso do
congresso

Logo em destaque no
hotsite do Congresso

Menção de agradecimento
pelo mestre de cerimônia na
abertura do evento

Aplicação do logotipo nos e-
mails marketing do evento

I ano de convênio gratuito com a
Câmara de comércio Brasil
Portugal em Santa Catarina

 04 inscrições cortesia
para o congresso



CATEGORIA
EXPOSITOR

Valor por metro quadrado 

Entregue estande com montagem básica.

 



INFORMAÇÕES COMERCIAIS: 

 COMERCIAL@ATTPROMO.COM.BR

OU (48) 99852-2016 - JÓICE FRANCK


