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O que é a MINExpo® 2016?

Programa de Comprador Internacional

A cada quatro anos e durante três dias, a MINExpo
INTERNATIONAL® é o lugar para tudo sobre mineração.
Com mais de 1800 expositores ocupando mais de 76.000 metros
quadrados de espaço de exibição, a MINExpo® oferece soluções produtos e serviços novos e criativos, tecnologias inovadoras e
sessões lideradas por especialistas que levam a uma redução
nos custos, aumentam a rentabilidade, melhoram a segurança e
administram os riscos.

O Departamento de Comércio dos EUA escolheu a MINExpo
INTERNATIONAL® para participar em seu Programa de Comprador
Internacional (International Buyer Program, IBP). Isso é importante
para os visitantes da MINExpo, pois o IBP facilita as parcerias entre
os expositores do evento e compradores que desejem ampliar seus
empreendimentos, melhorar a lucratividade, aumentar a produtividade
ou conhecer uma gama de desafios relacionados à mineração. No
evento, você pode visitar o Centro de Negócios Internacional, onde os
oficiais do Departamento de Comércio farão o possível para colocá-lo
em contato direto com os expositores que você deseja visitar.

A gama de exposições é inigualável. Todos os tipos de equipamentos
- para escavação, manejo e reboque de materiais, processamento e
preparação, perfuração, elétrica, segurança - assim como tecnologias
computacionais e de comunicação, peças de reposição, ou serviços
de engenharia, construção, mineração ou recuperação podem ser
encontrados sob o mesmo teto no Las Vegas Convention Center.
Além disso, muitos novos produtos serão apresentados no evento.
Visite o site da MINExpo para ver uma lista atualizada de expositores.

Centro de Negócios Internacional
A MINExpo se esforça ao máximo para que sua visita seja confortável
e eficiente. O Centro de Negócios Internacional na MINExpo está à
disposição para:
• Conduzir reuniões de negócio particulares
• Facilitar as comunicações e fornecer uma gama de serviços
empresariais
• Superar a barreira de idiomas com a disponibilidade de
pessoal multilíngue
A MINExpo® 2016 também conta com um Programa Mediador on-line
para facilitar o acesso dos visitantes aos expositores. Como parte do
registro adiantado, cada visitante será solicitado a indicar os produtos
e serviços que tem interesse em ver no evento. Então, como parte
de sua confirmação de registro, cada visitante receberá uma lista dos
expositores que correspondem aos produtos e serviços indicados
por ele. A lista incluirá um link para o site de cada expositor listado.
O Programa Mediador permite que os visitantes saibam mais sobre
as empresas e produtos antes do evento, para que possam usar seu
tempo no evento de maneira mais eficiente.

A seção internacional do site da MINExpo, www.minexpo.com, contém
informações para entrar em contato com o Especialista Comercial na
embaixada ou consulado mais próximo, para saber mais sobre como
entrar numa delegação de visita à MINExpo. Aqueles que visitarem o
evento como parte de uma delegação recebem o registro gratuitamente.

Entre para uma Delegação Liderada
por uma Embaixada dos EUA
A MINExpo® é um participante selecionado no IBP do
Departamento de Comércio dos EUA (US Department
of Commerce). Por meio do IBP, as Embaixadas e os
Consulados dos Estados Unidos por todo o mundo irão
promover e recrutar delegações de compradores para
o evento. Caso tenha interesse em participar de uma
delegação liderada por uma Embaixada dos EUA,
entre em contato com a localização mais próxima
(http://www.export.gov/worldwide_us/index.asp).
O logotipo da CS é uma marca comercial registrada do Departamento de Comércio dos Estados Unidos,
utilizado com permissão.

Registre-se agora!
Este é o melhor momento para se inscrever como visitante na MINExpo
INTERNATIONAL® 2016. O registro todo pode ser feito on-line no
site www.minexpo.com. O site tem uma seção especial exclusiva
para visitantes internacionais. Ela contém informações de registro e
alojamento, links para embaixadas e consulados dos EUA em seu país
para facilitar sua visita, informações sobre visto e muito mais.
Tenha em mente que o processo para solicitar e receber um visto de
visitante para os Estados Unidos - dependendo de sua localização pode demorar vários meses. Logo, inicie o processo o quanto antes.
Para mais informações,
visite http://www.usembassy.gov/
Caso necessite de uma carta-convite, esta pode ser solicitada ao fazer
o registro da MINExpo.

Exibir Cronograma
Segunda-feira, 26 de setembro de 2016
Abertura dos Salões de Exposição:

9h – 17h

Sessão de Abertura:

10h – 11h30

Terça-feira, 27 de setembro de 2016
Sessões de Educação:

8h – 12h15

Abertura dos Salões de Exposição:

9h – 17h

Quarta-feira, 28 de setembro de 2016
Sessões de Educação:

8h – 12h15

Abertura dos Salões de Exposição:

9h – 17h

Registre-se agora e ECONOMIZE!
Visite MINExpo.com para mais detalhes!
Registre-se antes de 12 de agosto de 2016 para pagar
a taxa de inscrição reduzida de $100 USD, que inclui as
exposições e todas as sessões da conferência.

