Missão Oficial para a Greenbuild Conference & Expo – Boston, 04-12 Novembro 2017
U$30.00 taxa de emissão (valor até 21 de junho, sujeito a
alteração sem aviso prévio no ato da reserva).
 OU pacote completo até 21 de junho em apartamento
duplo (taxa administrativa NÃO incluída): U$ 2,865.00 total.
O Departamento de Comércio do Consulado dos EUA no Rio
de Janeiro está organizando a Missão oficial da delegação
brasileira para visitar a Greenbuild Conference & Expo 2017.
Este é o maior evento do mundo dedicado à construção
sustentável, reunindo engenheiros, arquitetos e acadêmicos
para discutir a sustentabilidade nas construções. Venha
participar conosco desta Missão inspiradora!
Em 2017, o evento acontecerá na cidade de Boston, contando
com mais de 600 empresas exibindo seus produtos e serviços
da indústria de construção sustentável, pelos diversos
pavilhões do evento, tais como: design de interiores, saúde e
bem estar, iluminação, energia net zero, entre outros.

Note que os valores acima estão sujeitos a reajustes sem
aviso prévio, de acordo com a disponibilidade no ato da
reserva. Valores por pessoa em apartamento duplo com saída
de São Paulo(*) e para grupo mínimo de 20 pessoas, incluindo:
hospedagem, transfer in/out, seguro de viagem, visitas técnicas
a construções sustentáveis, transporte durante as visitas
técnicas.
(*) Consulte a Arqtours para saída de outras capitais, além de
São Paulo.
O pacote não inclui: taxas de embarque, café da manhã,
inscrições para a conferência/workshops, taxas e despesas para
obtenção de documentação necessária e visto, e tudo que não
constar como incluído.

Esta edição acontecerá nos mesmos dias e local da ABX 2017
(Architecture Boston Expo), um dos maiores eventos de
construção da América do Norte.

Parcerias e contatos com o mercado americano podem ser uma
oportunidade interessante para fazer face ao atual momento
brasileiro, então aproveite esta oportunidade!

Em parceria com a agência Arqtours (www.arqtours.com.br),
estamos oferecendo privilégios exclusivos para a Delegação
Oficial brasileira à Greenbuild. Algumas das vantagens para
os inscritos em nossa delegação são:

Para programação completa, reservas e saídas de outras
cidades do Brasil, favor entrar em contato com:

Visitas técnicas;
Entrada para a Feira (Pavilhão de Exposições);
Descontos para o “International Summit” e o “Three Day
Conference Pass”, que inclui a palestra de abertura;
Acompanhamento por um representante do Depto. de
Comércio dos EUA, com o intuito de ajudar a identificar
oportunidades e produtos de interesse na feira;
Acompanhamento por um especialista da Arqtours;
Acesso ao Centro Internacional de Negócios do
Departamento de Comércio, que oferece sala de
reuniões, computadores e acesso wi-fi.
VALORES:

Raquel Palhares
Arqtours
+55 11 99285-4554
raquel@arqtours.com.br
Para mais informações sobre a conferência e os benefícios para
os participantes brasileiros, favor entrar em contato com:
Patrick Levy
Departamento de Comércio dos EUA - Consulado dos EUA no RJ
+ 55 21 3823-2413
patrick.levy@trade.gov
Para mais informações sobre o evento, acesse o site:
https://greenbuildexpo.com/Attendee/Home

Organização e Realização:

 Taxa administrativa de participação: U$50.00 (cinquenta
dólares) por pessoa, incluindo a inscrição na feira (o valor
normal cobrado no site do evento é de U$ 100.00 até 07/09,
U$ 125.00 até 03/11 e U$ 150.00 no local) e visitas técnicas a
projetos certificados LEED.
 Missão Greenbuild/ABX 2017 - visita ao evento, seis
noites no Hotel Lenox (4****) ou similar. Pacote terrestre a
partir de U$1,970.00 + taxas em apartamento duplo
(exclusivo para os participantes da Missão, não podendo ser
vendido separadamente).
 Aéreo voando AMERICAN AIRLINES saindo de São
Paulo(*) a partir de US$1,020.00 + taxas de embarque +

Apoio:

