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Assunto: Como Vender em Alemanha 

 

Alemanha 
 

 Sinónimos: Economia, Finanças, Segurança Social, Indústria Pesada, Competitividade, Cultura. 

 Economia de Mercado, a mais importante da Europa, a quarta a nível mundial; 

 A maior Nação Industrial dos países da Zona Euro e da União Europeia; 

 Sede do Banco Central Europeu, em Frankfurt, assim como a Bolsa onde se negoceiam as maiores 
empresas do Mundo, das quais 37 estão sedeadas na Alemanha; 

 País aberto à importação de produtos e equipamentos de outros países, com uma organização de 
Feiras invejável, que faz movimentar milhares de empresas todos os anos; 

 2° parceiro comercial de Portugal e 1º investidor industrial; 

 Segurança Social com muito peso na economia e direitos sociais muito extensos; 

 Importante Centro Cultural, conhecido por muitos, como a terra dos Poetas e dos Pensadores; 

 Um país aberto aos outros, mas onde a "small talk" não cabe; 

 É necessário estar bem preparado para vencer na Alemanha: Prepare-se e vá directo ao assunto: a 
Aicep apoia a sua empresa. 

 
 
Aumentar as exportações de bens e serviços nacionais e o investimento com efeitos multiplicadores ao nível 
das exportações são as prioridades da AICEP na Alemanha, pelo que, atentos às necessidades específicas 
dos nossos clientes, convidamo-lo a participar no “Como Vender em Alemanha”, uma acção 
especificamente concebida a pensar nos seus interesses, que terá lugar na AICEP, no Porto, a 16 (manhã), 
17 e 18 de Maio (empresas sedeadas a norte de Leiria) e em Lisboa 19 (tarde) e 20 de Maio (empresas 
sedeadas até Leiria).   
 
Esta acção visa responder a questões concretas, colocadas previamente pelas empresas na ficha de 
inscrição (anexo), e prestar aconselhamento personalizado sobre o funcionamento do mercado alemão. A 
iniciativa traduz-se em reuniões individuais de cerca de 45 minutos com a Directora - Coordenadora do 
Centro de Negócios da Alemanha, Dra. Élia Rodrigues, pelo que não deve perder esta oportunidade de 
enriquecer os seus conhecimentos, esclarecer as suas dúvidas, e obter o aconselhamento de que precisa! 
 

Com vista a processar eficazmente as questões que deseja ver esclarecidas, deverá remeter-nos a ficha de 
inscrição, devidamente preenchida, até às 18h00 do dia 14 de Abril de 2011. 

O pagamento a efectuar, 123 € (100 € + 23 € /IVA) por empresa / acção, deverá ser concretizado apenas 
após a comunicação pelo respectivo Gestor de Cliente da aceitação da Ficha de Inscrição e nos 
termos que vierem a ser indicados, de forma a que a empresa garanta assim a sua inscrição. 
 
Em anexo, Ficha de Inscrição e demais condições de participação no “Como Vender em Alemanha”. 
 
Na expectativa de que estas acções se revistam de utilidade para a vossa empresa, fico ao dispor para 
quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 


