24 a 26 de setembro de 2012
Centro de Convenções de Las Vegas
Las Vegas, Nevada EUA

Visite MINExpo.com

Exposições

Programa de Compradores

Durante três dias a cada quatro anos, a MINExpo
INTERNATIONAL ® se torna o epicentro da indústria da
mineração, com mais de 1.500 expositores que ocupam
mais de 76.000 m2 do espaço para expositores. Isso coloca o
conhecimento das principais firmas do setor de mineração ao
seu alcance. Não existe outra oportunidade como esta.

Internacionais

A variedade das exposições é incomparável. Todos os tipos
de equipamentos — de escavação, manuseio e transporte de
materiais, processamento e preparação, perfuração, elétricos
e de segurança — bem como comunicações e tecnologias
de computação, peças de reposição, ou serviços de
engenharia, construção, mineração ou recuperação podem ser
encontrados sob o mesmo teto, no Centro de Convenções
de Las Vegas. Além disso, muitos novos produtos serão
lançados no evento. Visite o website da MINExpo para ver
uma lista atualizada dos expositores.

Centro de Negócios Internacionais
A MINExpo se empenha ao máximo para que você tenha
uma visita produtiva e eficiente. O Centro de Negócios
Internacionais da MINExpo está disponível para:
• Realizar reuniões de negócio privadas
• Facilitar comunicações e oferecer uma gama de
serviços comerciais
• S uperar a barreira do idioma com a disponibilidade
de uma equipe multilíngue
A MINExpo ® 2012 também apresentará um novo Programa
de Encontros entre Vendedores e Compradores on-line, que
facilitará o acesso dos participantes aos expositores. Como
parte de inscrições antecipadas, cada participante deverá
indicar produtos e serviços nos quais esteja interessado
no evento. Dessa maneira, como parte da confirmação da
inscrição, cada participante receberá uma lista dos expositores
que correspondam aos produtos e serviços indicados. A
lista incluirá um link para o site de cada expositor na lista.
O Programa permite que os participantes aprendam mais
sobre as empresas e produtos antes do evento para que eles
possam usar seu tempo no evento de maneira mais eficiente.

Mais uma vez, o Departamento de
Comércio dos EUA escolheu a MINExpo
INTERNACIONAL para participar do
seu Programa de Compradores Internacionais (IBP).
Isto é importante para os participantes da MINExpo
porque o Programa de Compradores Internacionais facilita
as parcerias entre expositores e compradores que desejam
expandir seus negócios, aumentar a rentabilidade, aumentar
a produtividade ou atender a vários desafios relacionados
à mineração. No evento, você fará o check-in no Centro
de Negócios Internacionais, onde os funcionários do
Departamento de Comércio se esforçarão para colocá-lo
em contato direto com os expositores que você deseja visitar.
A seção internacional do site MINExpo, a www.MINExpo.
com contém informações para entrar em contato com o
Especialista em Comércio na sua embaixada ou Consulado
mais próximo para saber como entrar em uma delegação
para participar da MINExpo. Aqueles que participarem como
parte de uma delegação receberão uma inscrição de cortesia.

INSCREVA-SE AGORA
Não há um momento melhor para se inscrever no evento
MINExpo INTERNACIONAL 2012. Você poderá se
inscrever totalmente on-line visitando o site www.minexpo.
com. O site tem uma seção especial exclusiva para visitantes
internacionais. Lá você também encontrará informações
sobre acomodações, links para embaixadas e consulados
americanos no seu país para assistência na sua visita, obter
informações sobre vistos e muito mais.
Observe que o processo de solicitação e obtenção de vistos
de turista aos Estados Unidos — dependendo da sua
localização — poderá levar vários meses para ser concluído.
Portanto, comece logo o processo.

Para obter mais informações, visite
http://Travel.State.gov/visa/visa_1750.html
Se você precisar de uma carta convite, ela poderá ser
solicitada quando você se inscrever no evento.

Horário do evento

Segunda-feira, 24 de setembro de 2012
Abertura do Salão de Exibições:

Se você se inscrever antes de 10
de agosto de 2012, receberá o preço
com desconto de US $100,00.
PATROCINADO PELA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE MINERAÇÃO

09:00-17:00

Terça-feira, 25 de setembro de 2012
Abertura do Salão de Exibições:

09:00-17:00

Quarta-feira, 26 de setembro de 2012
Abertura do Salão de Exibições:
@minexpo2012

09:00-17:00

www.facebook.com/MINExpo

