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Período da Viagem

ATRATIVOS inclusos

✓Passagens aéreas Goiânia / Dubai / Goiânia;
✓07 noites em Dubai, em Hotel 4 estrelas Business, com cafés da 

manhã tipo buffet americano incluso;
✓Acompanhamento integral de consultor internacional e analista 

do Sebrae Goiás;
✓Guia turístico e tradutor;
✓Traslado para todas as visitas técnicas;
✓Traslado coletivo aeroporto -Hotel –aeroporto
✓Entradas para Expo 2020 Dubai, bilhete Multi-Day Pass, com 

direito a fila preferencial;
✓Seguro Viagem com cobertura extra contra COVID
✓Visitas para:Burj Khalifa,Observatório The View,Dubai Frame.
✓Jantar de confraternização do grupo 
✓Safari no deserto em veículo 4x4;
✓Exames PCR coletados no hotel;
✓Rádios transmissores para todos os participantes;
✓Palestra “Como Participar de Missão Internacional” 
✓ Encontro para compartilhamento de boas práticas.

Partida:
07/03/2022

Chegada:
16/03/2022
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O QUE NÃO está incluso:

✓Gorjetas para os motoristas, atendentes, 
maleiros e garçons;
✓Refeições não descritas acima;
✓Telefonemas, SPA, lavanderia, minibar ou 

quaisquer outros itens de natureza pessoal;
✓Quaisquer outros serviços não mencionados 

acima.

PÚBLICO ALVO
Micro e pequenas empresas 
goianas.
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

DATA LOCAL

07/03 Saída de Goiânia para São Paulo (Guarulhos). Troca de Aeronave 

e voo direto à Dubai.

08/03 Chegada em Dubai - traslado coletivo do aeroporto e tarifa de 

hotel incluídos no pacote.

09/03 Visita guiada à Expo 2020 – Distrito da Mobilidade.

10/03 -Visita a região de Dubai Marina. 

-Visitas técnicas guiadas: Nakheel Mall, Observatório The View;  

Dubai Mall  e Mall of Emirates.

11/03 Visita guiada à Expo Dubai – Distrito da Sustentabilidade. 

12/03 -Visita técnica ao Centro de Inovação Solar do Parque Solar 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

-Visita a uma Zona Livre de Dubai para benchmark do projeto 

BioTic.
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

DATA LOCAL

13/03 -Visita aos ícones do conjunto arquitetônico da Dubai moderna. 

-Visita Técnica ao The Frame Dubai

-Visita guiada à Expo 2020 – Distrito de oportunidades com 

atividades noturnas.

14/03 -Visitas aos mercados tradicionais (SOUKS) de Ouro e 

Especiarias e visita ao projeto de revitalização urbana e 

comercial do distrito de Al Seef.

-Imersão técnica e cultural no deserto do Emirado de Sharjah em 

veículos 4x4.

-Jantar de confraternização do grupo em acampamento beduíno.

15/03 Checkout do hotel e traslado coletivo ao Aeroporto Internacional 

de Dubai

16/03 Chegada em Goiânia.
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Valor do 
investimento Forma de pagamento

✓ A vista em dinheiro, PIX ou cartão;

✓ Parcelado em até 10 vezes via cartão de 

crédito [valor mínimo da parcela deve ser R$ 50,00 (cinquenta reais)].

Para facilitar aos pequenos negócios goianos o acesso à novos mercados, o Sebrae Goiás

subsídia até 50% das despesas inclusas em suas missões empresariais.

De R$34.000,00

✓Por R$17.000,00 / por empresário
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Critérios de seleção e classificação
✓ Se enquadrar no público alvo da Missão;

✓ Estar adimplente com o Sebrae Goiás;

✓ Preencher a Ficha de Inscrição;

✓ Enviar todos os documentos solicitados na Ficha de Inscrição, sendo:
✓ Cartão do CNPJ ou regitro de Inscrição Estadual para Produtor Rural, ou documento do PAB 

para artesões;

✓ Comprovante de endereço da empresa;

✓ Cópia do contrato Social com última alteração (se houver);

✓ Cópia do(s) documentos pessoais (RG/CPF/CNH ou carteira Profissional) de todos os 

representantes que assinam em nome da empresa.

✓ Cópia dos documentos de identificação do participante da missão (RG/CPF/CNH/ ou 

carteira profissional e comprovante de endereço);

Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima NÃO terão sua participação aprovada.

https://vitrine.sebraego.com.br/inscricaomissoes/
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MAIS SOBRE A FEIRA 
EXPO 2020 DUBAI?

ACESSE:
www.expo2020dubai.com

CONTATO – INFORMAÇÕES

▪ WhatsApp: 62 98596-4596

▪ E-mail: mercado@sebraego.com.br

▪ Retornar para a página Missões Empresariais

http://www.expo2020dubai.com/
mailto:mercado@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/

