
Uso Interno

Hannover 
Messe

HANNOVER- Alemanha 

Vagas: 10
Inscrições: 22 a 24 de março de 2022
Resultado: 28 de março de 2022
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Período da 
Viagem

Atrativosinclusos
✓Visita à feira Hannover Messe
✓Visitas técnicas à empresas 
✓Capacitação: Como particitar de feiras e missões empresariais

e oportunizar negócios
✓Passagem aérea de Goiânia / Frankfurt/ Goiânia (incluso bagagem despachada 

com até 23kg);
✓Hospedagem em hotel 3 estrelas ou superior (quarto single ou duplo);

✓Seguro Viagem
✓Transfer (aeroporto/hotel/visitas técnicas/hotel/aeroporto)
✓Ingressos;
✓Interprete Português/ Alemão  nos dias 02 ao 06/06

O que não está incluso: 
✓ Alimentação e quaisquer outras 

despesas não indicadas acima

Partida:
28/05/2022
Chegada:

07/06/2022

PÚBLICOALVO
Empresas do segmento de Tecnologia Industrial: 

Engenharia,Automação,Inovação, Equipamentos 

Industriais, Transformação Energética, 
Mecatrônica.
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO

DATA HORÁRIO LOCAL

28/05 14:00 Aeroporto - GOIANIA / GUARULHOS – 14:25 16:00

GUARULHOS / FRANKFURT – 23:55 16:40

29/05 16:40 Traslado aeroporto de Frankfurt / Hotel Plaza em 

Hannover

30/05 08:00 CIRCUITOS GUIADOS NA FEIRA (Visitas organizadas aos 

pavilhões da feira com acompanhamento técnico e com 

temáticas específicas)

31/05 08:00 - Visita à feira

01/06 08:00 - Visita à feira

02/06 08:00 Visita à feira e Visita de benchmarking organizada a uma 

empresa e/ou instituições na Alemanha

03/06 09:00 Visita à feira e Visita de benchmarking organizada a uma 

empresa e/ou instituições na Alemanha

04/06 09:00 Manhã: Visita de benchmarking organizadas a empresas 

na região de Berlim. Tarde: Programa Cultural em Berlim 

05/06 Dia livre Programa Cultural em Berlim

06/06 21:25 Retorno para Goiânia 

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 
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VALOR POR PESSOA EM APTO. DUPLO

VALOR POR PESSOA EM APTO. DUPLO

De R$28.899,78

✓Por R$14.449,89/ por empresário

VALOR POR PESSOA EM APTO. SINGLE

De R$36.160,67

✓Por R$18.080,34/ por empresário

Forma de pagamento
✓ A vista em dinheiro, PIX ou cartão de débito;
✓ Parcelado em até 10 vezes via cartão de crédito

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

50% das despesas inclusas em suas missões empresariais.

Valor do investimento
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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.
✓ Passaporte. (Validade mínima: 6 meses)
✓ Comprovante de Vacinação
✓ Cópia dos documentos do PARTICIPANTE DA MISSÃO (RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional)
✓ Comprovante de vínculo do participante da missão com a empresa

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

https://vitrine.sebraego.com.br/inscricaomissoes/
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Protocolos da HANNOVER MESSE em 
relação à Covid-19:

(Regras válidas para a data atual, podendo sofrer alterações até a viagem):
No mínimo duas doses de vacina reconhecida na Alemanha (a última vacinação deve ter ocorrido há pelo menos 14 dias e 
no máximo 270 dias antes da partida):

• Comirnaty (Pfizer/BioNTec)
• Janssen (Johnson & Johnson)
• Spikevax (Moderna)
• Vaxzevria (AstraZeneca/Covishield)
• Nuvaxovid (Novavax CZ)

Se o passageiro não for vacinado ou tiver sido vacinado com uma vacina não reconhecida na Alemanha (exemplo: 
Coronavac), deverá apresentar, ao entrar, um teste negativo de Covid-19 (PCR: menos de 48h da partida, ou, 
antígeno: menos de 48h da entrada). Não são aceitos auto testes.
Apresentar certificado de vacina cumprindo os requisitos da Alemanha:

• Conter as informações (em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol):
• Dados pessoais: nome, sobrenome, data de nascimento.
• Data da vacinação e número de vacinas aplicadas.
• Nome da vacina.
• Nome da doença contra a qual a vacina foi aplicada.
• Características que indicam a pessoa ou instituição responsável pela vacinação, ou emissão do certificado, exemplo: 

símbolo oficial ou nome do emissor.
O Certificado Digital pode ser emitido em inglês pelo site ou aplicativo “Conecte SUS”.
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MAIS SOBRE A FEIRA 
HANNOVER MESSE?

ACESSE:
https://www.hannovermesse.de/en/

CONTATO – INFORMAÇÕES

• WhatsApp: 62 98596-4596

• E-mail: mercado@sebraego.com.br

• Retornar para a página Missões Empresariais

https://www.hannovermesse.de/en/
mailto:mercado@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/

