Participação virtual - Evento MA.R.M.O. 2020 #MArble Renaissance Model Contest &
Business - Carrara

A ITA – Italian Trade Agency, Agência do governo italiano que tem por função promover
os produtos e as tecnologias italianas no exterior, está organizando, em conjunto com a
“Internazionale Marmo e Macchine Carrara Spa - IMM”, com os organizadores de
CarraraFiere e sob os auspícios do “Ministério Italiano das Relações Exteriores e da
Cooperação Internacional ”, a 3ª edição da Feira Carrara, evento de referência mundial
do setor lapídeo, que ocorrerá na cidade de Carrara, no período de 24 a 26 de setembro
de 2020.
Organização do evento em face da Pandemia Covid-19
Em um ano de extraordinária complexidade no nível mundial, causado pela emergência
Covid-19, a Carrara Fiere realiza a Ma.R.Mo.2020 | MArble Renaissance MOdel 2020,
evento conceitual direcionado a profissionais do setor de rochas, com espaços físicos e
salas virtuais nos quais serão realizados encontros de negócios e divulgação das
atualidades setoriais.
Aos interessados brasileiros será oferecida a modalidade de participação virtual, através
da qual poderão usufruir dos momentos de encontros b2b com empresários italianos
além dos momentos de formação, via remota.
Os encontros de negócios com as empresas italianas serão desenvolvidos através de
uma plataforma de matching on-line, fornecida pelos organizadores, segundo
indicações abaixo. A data de tais encontros ainda será definida para um dos dias do
evento.
Os itens oferecidos aos convidados que desejam participar virtualmente do evento
incluem:
•
•

Conexão através de plataforma informática para os encontros b2b;
Conexão através de plataforma informática para as sessões formativas na IMM.

Como registrar-se:
•

Preencher a ficha de perfil do participante, em formato digital disponível no link,
https://expo.wingsoft.it/marmomat/form, até o dia 13 de julho de 2020.

Mais informações poderão ser obtidas com a Trade Analyst Sra. Flavia Bresciani
(sanpaolo@ice.it - Tel.: +55 11 9.9221.2305).

