
Comunicado de Missão Empresarial Apas Show 

 

 

Nome da missão: Apas 2017 

 

Objetivo da missão: Promover maior integração entre os empresários participantes dessa 

missão, agregando: desenvolvimento empresarial, atualização das tendências com foco em 

inovação e melhoria da competitividade, network, busca de conhecimento e ampliação de  

suas perspectivas de negócios e adensamento das ações do projeto voltado para cadeia 

alimentar do Entorno DF. 

 

 

 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados: 

Reconhecida mundialmente como a maior Feira supermercadista da atualidade, a  “APAS”  

reúne toda a cadeia supermercadista do Brasil e do exterior em um evento totalmente 

segmentado, com expositores de diversos países. Além de ser um encontro para 

relacionamento e negócios, a APAS é uma grande oportunidade para ver lançamentos de 

produtos, as últimas novidades e as tendências do mercado. Essa ação é decorrente do 

desdobramento do projeto voltado para Cadeia da Alimentação. 

 

 

Número de vagas: 15  

 

A quem se destina: Empresas que atuam na cadeia alimentar situadas no Estado de Goiás. 

 

Data de saída: 02/05/2017 

 

Horário de saída: Embarque previsto para o período matutino ou vespertino, obedecendo ao 

critério da disponibilidade e economicidade. 

 

Local de saída: Aeroporto de Brasília ou Goiânia, dependendo da proximidade da localidade da 

empresa com esses aeroportos; 

 

Data de retorno: 05/05/2017 

 

Horário de retorno: Embarque previsto para o período matutino ou vespertino, obedecendo 

ao critério da disponibilidade e economicidade.  

 

Local de retorno: Aeroporto de Congonhas ou Guarulhos. 

 

Período de inscrição: 31/03 a 11/04/2017, até as 14h; 

 

E-mail para inscrições e envio da documentação: juliano.azevedo@Sebraego.com.br 

 

Obs. Solicitar confirmação de recebimento do e-mail com os dados e documentos necessários 

para sua realização. 

 

Fone para informações: (61)3601-5300 – Juliano  

 

Período de contratação: 12 a 17/04/2017 

 



Data de divulgação da seleção: 11/04/2017 

 

Valor de investimento: R$ 600,00  

 

Obs. O subsídio do SEBRAE para essa Missão Empresarial, não contempla a inscrição no evento 

Feira APAS – SHOW (obrigatória)  nem outras despesas, não previstas no item anterior. 

 

 

Sobre o pacote: 

 

• Serviço de Hospedagem: Acomodação dos participantes em quarto duplo em Hotel 

padrão igual ou superior a 3 estrelas durante o período de 02 a 05/04/2017 com 

direito ao café da manhã; 

 

• Passagens Aéreas: Ida e Volta (Brasília x São Paulo x Brasília) ou (Goiânia x São Paulo x 

Goiânia) dependendo da localidade das empresas; 

 

• Serviço de Tranfer: Serviço a ser disponibilizado na cidade do evento, contemplando os 

trajetos que compreende o deslocamento  entre o aeroporto, hotel e local do evento. 

 


