
Comunicado de Seleção para Missão Empresarial 
 
 
Nome da missão:  
Missão Empresarial à COLOMBIA MODA 2017 
 
 
Objetivo da missão:  
Proporcionar a um grupo de empresários do setor de moda e vestuário do estado de Goiás a 
participação na Feira COLOMBIA MODA 2017 que será realizada em Medelin - Colômbia entre 
os dias 23 a 29/07/2017. 
 
 
Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados: 
Evento: COLOMBIA MODA 2017 
 
Número de vagas:  
10 participantes, sendo 01 (uma) vaga por empresa. 
 
A quem se destina:  
Empresários do setor de moda e vestuário situados no estado de Goiás. 
 
Data de saída:  
22/07/2017 (data a ser confirmada) 
 
Horário de saída:  
Período noturno (horário à definir) 
 
Local de saída: 
Aeroporto Santa Genoveva (Praça Cap. Frazão, 913 - Santa Genoveva, CEP 74672-410, 
Goiânia-GO) 
 
Data de retorno: 
29/07/2017 
 
Horário de retorno: 
Período noturno (horário à definir) 
 
Local de retorno: 
Aeroporto Santa Genoveva (Praça Cap. Frazão, 913 - Santa Genoveva, CEP 74672-410, 
Goiânia-GO) 
 
Período de inscrição: 
05 a 15/06/2017 
 
E-mail para inscrições e envio da documentação: 
eder.oliveira@sebraego.com.br / selma.deus@sebraego.com.br 
 
Fone para informações: 
(62) 3250-2326 / 3250-2438 
 



Período de contratação:  
26 a 30/06/2017 
 
Data de divulgação da seleção:  
23/06/2017 
 
Valor de investimento: 
US$ 970,00 (Novecentos e Setenta Dólares – conversão será realizada conforme cotação oficial 
do dia)  
 
Informações sobre o pacote: 
O pacote inclui: 

 Traslado aéreo Goiânia/ Medellín/ Goiânia; 

 Hospedagem em quartos duplos; 

 Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto; 

 Seguro Viagem; 

 Ingressos à Feira; 
 

Serviços complementares incluídos que serão disponibilizados aos participantes: 

 Assessoria e apoio às empresas nas negociações com possíveis clientes/fornecedores; 

 Serviços de Tradutor compartilhado para o grupo; 

 Realização de uma palestra com representantes de instituições reconhecidas localmente e 
uma visita técnica; 

 
OBS.: os valores e datas acima informados, bem como as informações sobre o pacote poderão 
sofrer alterações. Caso aconteça será publicado uma errata no site. 


