7–9 DE SETEMBRO, 2021
Centro Citibanamex
CIDADE DO MÉXICO
PAVILHÃO BRASILEIRO
I PARTICIPE NO PAVILHÃO BRASILEIRO DA INTERSOLAR MEXICO!
Aproveite o crescimento do setor solar no México

Ofertas especiais para empresas brasileiras

Com 4GW de capacidade FV instalada, o México ultrapassou
o Chile em 2018 e é agora o maior mercado solar da
América Latina. Seus mais de 40 milhões de clientes, sua
crescente demanda por eletricidade, e um considerável
potencial ainda inexplorado de recursos de energia
renovável prometem expandir a geração renovável de
eletricidade no México. Uma reforma legislativa também
reiterou o dinamismo do México para alcançar a meta de
gerar 35% de sua energia a partir de fontes limpas até
2014, além de impor metas provisórias a caminho desse
objetivo.
A Intersolar Mexico se posiciona na intersecção entre
fotovoltaticos, tecnologias de aquecimento e refrigeração, e
armazenamento de energia. O evento é parada obrigatória
para o setor conhecer as tendências tecnológicas e fazer
contatos B2B no promissor mercado solar mexicano. Em
sua segunda edição, de 7 a 9 de setembro 2021, a
Intersolar Mexico estará num novo local – o Centro
Citibanamex – juntamente com os eventos paralelos The
GREEN Expo® e Aquatech Mexico.

Exponha sua marca no florescente mercado mexicano de
energia solar. Insira sua empresa em um dos mercados
mais promissores e exiba seus produtos inovadores a mais
de 13.500 profissionais provindos de toda a cadeia
produtiva de energia solar.

O pacote do pavilhão inclui:
 Estande de 9m² com divisórias
 Carpete
 2 banquetas
 Um balcão com trava e cartaz frontal impresso em vinil
 Lixeira
 1 tomada 110V 60Hz
 Testeira com o nome da empresa
 Referência visual com logotipo da empresa

Um pavilhão especialmente projetado e um pacote de
divulgação permitirá que sua empresa tenha uma
participação descomplicada a um preço acessível. Sem se
preocupar com o trabalho organizacional, sua empresa
poderá chegar ao centro da inovação solar no México e
construir sua rede de contatos no país. Veja abaixo mais
detalhes do pacote. Caso precise de mais informações,
contate-nos! Você cuida de seus produtos e nós cuidamos
do resto!
Participe na jornada a um brilhante futuro para a energia
solar no México. A chance é agora! Inscreva-se já para
expor!

O pacote de divulgação inclui:
 Inserção gratuita na relação de expositores no site e em
material impresso
 Número ilimitado de ingressos VIP para seus convidados
(favor enviar dados antecipadamente)
 Desconto de 15% nos ingressos ao congresso
 Banner no site www.intersoar.mx (zona 3)
 O pavilhão será destacado em campanhas impressas e
online

MELHOR OFERTA

CONTATO

Preço para participar no pavilhão: US$
3.900 + 16% de taxas administrativas

Sra Monica Carpenter

Válida até 11 de junho de 2021.
A criação do pavilhão requer um mínimo de 6 empresas
participantes.

Tel.: +55 11 3824-5300
mc@arandaeventos.com.br

