Caro colega,
Agradeceria enormemente a publicação dos dados da exposição na agenda do seu meio de comunicação.
Posso enviar banner e logotipo se for necessário.
Cordialmente, daqui de Buenos Aires, o meu muito obrigada, Emma

ARGENPLÁS 2016- XVI EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE PLÁSTICOS
Com o lema: COM PLÁSTICO, A INOVAÇÃO E O FUTURO SÃO SUSTENTÁVEIS
Simultaneamente:
13° CONGRESSO ARGENTINO DE PETROQUÍMICA
14 e 15 de junho de 2016

Argenplás 2016:
 Data: de 13 a 16 de Junho de 2016
 Horário de Exposição: das 14:00 às 20:30 h.
 Horário de Cadastramento: das 13:45 às 20:00 h
 Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado, sem número
 Pavilhões: 1 – 2 – 3 – 4
 Organizadores: CAIP: Câmara Argentina da Indústria Plástica
 Realiza: MBG & EVENTS
 Comercializa: PWI EVENTS
 Catálogo oficial, imprensa e difusão: Editorial Emma Fiorentino
 Proibida a entrada de menores de 16 anos ainda que estejam acompanhados
 Evento exclusivo e gratuito para profissionais do setor que fizerem o seu pré-cadastramento por
meio do site ou que apresentarem convite

Setores:
Nestas seções, será possível encontrar toda a informação necessária para participar do evento líder do
setor. Argenplás, é o encontro obrigatório que a cada dois anos, companhias nacionais e internacionais dos
seguintes setores, escolhem para fazer negócios:


Máquinas e Equipamentos



Automatização e Controle de Qualidade



Moldes e Ferramentas



Matérias-Primas e Produtos Químicos



Borracha



Transformadores de Plástico, Produtos Terminados e Semi Elaborados



Meio Ambiente e Reciclagem



Entidades, Associações, Bancos, Serviços e Revistas Técnicas

Argenplás 2016
Um encontro de profissionais com um perfil escolhido para oferecer ao expositor um ambiente favorável
para fazer negócios.





Empresários, executivos, engenheiros, técnicos e profissionais relacionados ao setor.
Fabricantes, transformadores e usuários de produtos plásticos.
Transformadores de matérias-primas.
Pessoas de níveis gerenciais, tecnologia e produção, vendas e marketing dos seguintes setores:

Automotivo e Transporte

Construção

Engenharia elétrica

Eletrônica e mecânica

Telecomunicações

Produtos para o lar

Médico e cuidado com a saúde e

Packaging, entre outros.

Congresso Petroquímico 2016
13° CONGRESSO ARGENTINO DE PETROQUÍMICA
14 e 15 de junho de 2016
O setor petroquímico tem sido um driver estratégico para o desenvolvimento da indústria argentina.
Os recursos não convencionais voltam a gerar uma oportunidade única de crescimento para a petroquímica.
O encontro tem como objetivo principal mostrar os avanços do setor e os desafios que enfrentamos para
capturar as oportunidades de negócio futuro.
O foro reúne os diferentes agentes do setor, constituindo-se um lugar de encontro e networking de alcance
internacional.
Áreas de Alcance:












Engenharia
Manutenção
Processos
Operações
Desenvolvimento de Negócios e Marketing
Meio Ambiente e Segurança
Comercial
Logística
Tecnologia, Processos e Operações
Economia e Finanças
Bancos e Investimentos

QUEM FAZ ARGENPLAS 2016

MBG & Events
Esmera-se na criação de eventos de alto perfil e altamente enfocados, em que compradores e fornecedores
do mundo inteiro se encontram para fazer negócios.
MBG & Events a cada ano realiza eventos que atraem mais de 1.000 empresas expositoras e mais de 150
mil compradores dos mais diversos setores.

PWI EVENTS
É uma companhia especializada na produção, realização e organização de eventos chave na mão.
Sem importar a escala do projeto, oferece soluções e serviços na Argentina e em qualquer lugar do mundo
para os clientes mais exigentes, criando, conceitualizando e levando adiante propostas inovadoras com os
profissionais mais qualificados do mercado.

Câmara Argentina da Indústria Plástica – CAIP
É a entidade institucional empresária que agrupa a Indústria Transformadora Plástica Argentina e foi
fundada no dia 28 de dezembro de 1944, com objetivos claros e concisos:







Reunir, relacionar e vincular entre si os empresários do setor;
Representar e defender os seus direitos;
Gestar cláusulas ou medidas que tendam a preservar os interesses do setor;
Resolver problemas que afetem os associados;
Estabelecer vínculos empresário-trabalhistas;
Estimular o progresso do Setor Plástico Argentino.

CAIP participa ativamente em diferentes níveis de condução da União Industrial Argentina (UIA) e integra –
junto aos seus pares da região- a Associação Latino-Americana da Industria Plástica (ALIPLAST).
Sobre os nossos Associados: Com um importante componente de criatividade proporcionado pelas
empresas sócias da CAIP e com o apoio da mais alta tecnologia, o Setor Plástico Argentino abastece
satisfatoriamente o mercado interno e exporta produtos terminados dentro dos padrões internacionais de
qualidade.
Atualmente, a CAIP representa mais de 1.500 empresas oferecendo assessoramento e informação
permanente e gratuita em assuntos de Relações Trabalhistas; Comércio Exterior; Impostos; Patentes e
Marcas e Despachos de Alfândega, entre outros. Através do INSTIPLAST- há mais de 50 anos- oferece
capacitação de graduação e pós-graduação em tecnologia de plásticos. Seu laboratório de vanguarda
permite realizar “Ensaios Físicos e Mecânicos” para determinar as propriedades de matérias-primas,
produtos semi-elaborados e terminados. Dessa forma, a CAIP conta com uma Biblioteca especializada,
Publicações de interesse sobre o setor, Exposição permanente do Setor Plástico e participa de Feiras e
Exposições nacionais e internacionais.

www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.ar/Prensa

Editores Catálogo Oficial, Imprensa e Difusão da Argenplás 2016:
EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC. S.R.L.
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