
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão: Feira da Belleza y Salud em Bogotá- Colômbia  

  

Período de duração da missão (datas de início e término): 
De 25 de Setembro a 01 de Outubro de 2017. 

  

Objetivo(s) da missão:  Proporcionar a um grupo de empresários do setor de INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS do estado de Goiás a participação na Feira da Belleza y Salud 
Bogotá- Colômbia que será realizada em Bogotá -Colônia entre os dias 25/09 a 01/10/2017 

  

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados: evento acontecerá no 
município de Bogotá na Colômbia entre os dias 25/09 a 01/10/2017. O SEBRAE está 
proporcionando, através de uma missão realizada pela CIN/FIEG a possibilidade de até 10 (dez) 
micro e pequenos empresários participarem de forma subsidiada no maior evento no setor de 
indústria e comércio de cosméticos mundial. 

  

Número de vagas: 10 vagas, 
sendo 01(uma) vaga por 
empresa. 

A quem se destina: Micro e Pequenas Empresas do setor 

de Indústrias de cosméticos, higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos (HPPC) do estado de Goiás. 

  

Data de saída: 
25/09/2017 

Horário de saída: 
À definir 

Local de saída: 
Aeroporto Santa Genoveva – Goiânia 

      

Data de chegada: 
01/10/2017 

Horário de chegada: 
À definir 

Local de chegada: 
Aeroporto Santa Genoveva – Goiânia 

      

Período de inscrições: 17 a 24 de Julho de 2017. 

  

Data de divulgação da seleção: 25 de Julho de 2017. 

  

Período de contratação: 26 de Julho de 2017 e 27 de Julho até às 12hs. 

  

Responsável(is) 
pela missão: 

Priscila Vilarinho  

Fone(s) para 
informações: 

(62) 3545-2302/ 
(62) 3545-2300 

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

lorena.bastos@sebraego.com.br/ 
priscila.menezes@sebraego.com.br 

  

Valor de investimento:  
Valor do pacote = US$ 1.117,00  
Valor do subsídio concedido pelo SEBRAE = US$ 558,50 
Valor a ser pago pelo empresário = R$ 1.789,20 (Hum Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e 
Vinte Centavos – conversão será realizada conforme cotação oficial do dia)  
O VALOR PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DE DINHEIRO, CARTÃO DE DÉBITO OU CARTÃO DE 
CRÉDITO (parcelado em até 06 vezes). 
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Informações sobre o pacote:  
 

 Passagem aérea Goiânia/Bogotá/Goiânia; 

 Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto; 

 Hospedagem em apartamento duplo com café da manhã; 

 Seguro viagem para o período da Missão; 

 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; 

 Estande compartilhado na Feira para apoio às empresas brasileiras participantes do evento; 

 Visitas guiadas na feira; 
 

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. 

  

Outras 
informações 
complementares 

 1) A inscrição na missão deverá ser realizada diretamente com a FIEG 
através do link: goo.gl/qwshto 
 
2) Após a inscrição na missão, as micro e pequenas empresas que tiverem 
o interesse em se habilitar a fazer jus ao subsídio concedido pelo SEBRAE 
deverão acessar o link: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-
empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD para 
preenchimento e envio da documentação para participar da seleção 
dentro do prazo estipulado neste comunicado. 
  
  

  

 
 

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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