
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 
  Hair Brasil 2018 – Regional Aparecida de Goiânia 
Período de duração da missão (datas de início e término) 

 13 à 17 de Abril de 2018. 
Objetivo(s) da missão 
 Levar para o empresário, conhecimento para estar preparado para atender o mercado dos salões 
de beleza e clínicas de estética, a HAIR BRASIL lança novos produtos, sinaliza tendências e 
promove negócios na área de beleza. Através da completa programação de congressos, 
seminários e workshops da HAIR BRASIL, os profissionais podem conhecer técnicas mundiais, além 
de conferir as novidades da indústria e falar direto com seus fornecedores, trocando experiências 
e desenvolvendo ideias. 
Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 

 Feira  Hair Brasil 
Número de vagas A quem se destina 

 30 (trinta) Empresários no ramo da beleza no setor de indústria e 
comércio. 

Data de saída Horário de saída Local de saída 
13/04/2018 18:00 hrs Sede Sebrae – Av. t 3 nº 1.000 Setor Bueno-

Goiânia/Go. 
Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

18/04/2018 08:00 hrs Sede Sebrae – Av. t 3 nº 1.000 Setor Bueno-
Goiânia/Go. 

Período de inscrições 
 09/02/2018 à 28/03/2018 
Data de divulgação da seleção 
 01/03/2018 
Período de contratação 
 02/03/2018 à 29/03/2018. 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 
documentação 

 Israel Witicoski e 
Lorena Bastos 

3545-2302  Lorena.bastos@sebraego.com.br 

Valor de investimento 
 R$ 638,33 ( Seiscentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) à vista ou 
Pagamento parcelado em até 5x de 127,67 no cartão de crédito sem juros. 
Informações sobre o pacote 

• Passagem de ida e volta de ônibus ( modelo 1800 DD, com ar condicionado, tv, banheiro e 
água). 

• 03 diárias de hospedagem incluído café da manhã 
• Translado ( hotel -  feira – hotel). 
• Credencial Hair Brasil 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 

Outras informações complementares 
 

 
 

Para saber como participar das missões empresariais do Sebrae Goiás, acesse no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-

empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD, em “Como participar”, o 
item “Regulamento para seleção e participação”. 
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