
 

 

N/Ref. 26/18                  Angra do Heroísmo, abril de 2018 

 
Assunto: Exposição de Atividades Económicas da Ilha Terceira - Inscrições 
 
Caro Empresário, 
 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) convida-o a participar na Exposição de 
Atividades Económicas, integrada na Feira “Wine in Azores – Terceira”, a realizar no Pavilhão 
Multissetorial do Parque de Exposições da Ilha Terceira, nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2018.  
 
No total, a Feira tem mais de 4.000m2 de exposição, com um espaço multissectorial e outro 
exclusivamente para vinhos e bebidas. Além disso, há, também, zonas para restauração, 
animação infantil, animação musical, showcookings e workshops. Os visitantes, além da visita 
aos pavilhões, poderão, assim, desfrutar de um programa de animação com a realização de 
várias atividades. As entradas para público em geral terão, por isso, um custo de 1,5€.  
 
As inscrições e escolha dos espaços para os expositores devem ser efetuadas de acordo com os 
sectores de atividade, e serão aceites consoante ordem de chegada.  
 
A inscrição no evento assegura: 
a) Participação na Feira 
b) Entrega de cartões de expositor por cada stand adquirido, pessoais e intransmissíveis com 
obrigatoriedade de uso em local visível, desde o período da montagem até à desmontagem; 
c) Entrega de 10 convites para distribuição aos seus clientes;  
d) Possibilidade de apresentar os seus produtos ou serviços em espaço comum; 
 
Aproveite esta oportunidade para divulgar os seus produtos e serviços, e promover os seus 
negócios! 
 
Para se inscrever, é favor enviar a ficha que segue em anexo para o email marketing@ccah.eu, 
ou entregar diretamente na Sede da CCAH (Rua da Palha, 4-14, Angra do Heroísmo). Após 48 
horas da confirmação da Inscrição pela CCAH deve efetuar o pagamento mínimo de 50% do 
valor total da Inscrição. O prazo final de inscrições termina a 04 de maio.  
 
Para mais informações é favor consultar a ficha técnica e regulamento em anexo, ou pode 
contactar o Departamento de Comunicação & Imagem da CCAH, através do número 295 204 
810. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção da CCAH. 
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