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Prezados profissionais da 
associação internacional, 

Por meio deste suplemen-
to, estamos felizes por tra-
zer diversas cidades fran-
cesas que personificam 
verdadeiramente o “art 

de vivre” francês, ou seja, o estilo de vida 
deste país internacionalmente famoso por 
sua infraestrutura e valiosa história. Desti-
no turístico número um em todo o mundo, a 
França foi classificada em 5o lugar na última 
avaliação da ICCA [International Congress 
and Convention Association (Associação In-
ternacional de Convenções e Congressos)], 
recebendo 533 conferências e convenções 
internacionais a cada ano, de acordo com es-
tatísticas da ICCA. Em 2014, Paris continuou 
sendo a capital número 1 entre as cidades 
que recebem congressos de todo o mundo.

A França é também um destino econômico dinâ-
mico com 71 conjuntos competitivos - os polos de 
excelência - espalhados em todo país. A França 
também está introduzindo novas iniciativas, 
tais como o sistema de classificação de hotéis, 
agora alinhado à padrões internacionais.
Durante a organização de seus eventos, 
nossas habilidades provarão ser um poderoso 
recurso junto à habilidade francesa de 
organizar grandes eventos e prover contínuo 
investimento em infraestrutura ao mesmo 
tempo em que compartilha sua rica cultura.
Aproveite a nossa experiência e faça de 
sua conferência e convenção um evento 
memorável para sua empresa.

Estamos ansiosos para te encontrar na França.
Atenciosamente,

CHRISTIAN MANTEI
CEO da Atout France
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O que torna a França tão especial? 

ATOUT FRANCE
Tatiana Angelini
Tel.: (11) 3372 5509 
tatiana.angelini@atout-france.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

http://br.meeting.france.fr/
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[ O que torna a França tão especial? ]

 Dinamismo econômico e científico 
A França tem a sexta maior economia do mundo e a terceira da 
Europa. Residência de 71 polos de inovação – ou de excelência 
– a França também ostenta 1.300 projetos de P&D. Todo este 
conhecimento está disponível para as associações no escritório 
nacional e local da convenção.

 Infraestrutura em desenvolvimento 
A França tem uma variedade de locais para eventos e grande 
diversidade de espaços históricos exclusivos, incluindo castelos, 
museus e abadias. O segmento de hotéis da França oferece mais 
de 14 mil estabelecimentos que adotaram o novo sistema de 
classificação, que foi projetado para atrair o mercado internacional. 

 Fácil acesso 
A França é o destino de escolha de quem planeja eventos, com onze 
aeroportos internacionais, uma das mais extensas e seguras redes 
de estradas da Europa e dois mil quilômetros de vias ferroviárias 
para alta velocidade. Nenhuma outra parte da Europa oferece acesso 
rápido e fácil aos países vizinhos e destinos chave a apenas algumas 
horas de distância.

 A arte de viver, cultura e patrimônio histórico 
De locais históricos a jantares elegantes e elaborados, a França 
oferece uma grande escala de espaços externos para eventos. O país 
mais visitado do mundo, a França tem 39 propriedades classificadas 
como Patrimônio Mundial pela UNESCO, 43.720 monumentos, 
castelos, abadias, propriedades, igrejas e oito mil museus. A 
“Refeição gastronômica dos franceses” foi adicionada também à 
Lista do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade.

 Diversidade de paisagens 
A França fornece aos participantes de eventos uma variedade de 
experiências inesquecíveis graças a seus arredores espetaculares 
com praias, montanhas e cidades urbanas. Escolha a mistura perfeita 
para inspirar e motivar seu evento.

 Profissionais dedicados 
A França tem experiência comprovada em sediar eventos bem-
sucedidos e está determinada a continuar a oferecer os melhores 
serviços e suporte necessário graças à sua rede de profissionais 
talentosos e dedicados dentro do segmento de eventos.
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[ O que torna a França tão especial? ]

ECONOMIA E MERCADO 
DINÂMICOS 
A FRANÇA É:
→  A terceira maior economia da 

Europa e a sexta maior do mundo
→  O segundo maior mercado 

consumidor da Europa, com 
65 milhões de habitantes

→  O principal destino turístico do 
mundo, com 83.7 milhões de 
visitantes (UNWTO [World Tourism 
Organization (Organização Mundial 
de Turismo)], 2014)

SEGMENTO INDUSTRIAL DE 
CLASSE MUNDIAL
A FRANÇA É:
→  O país com as maiores indústrias 

aeroespaciais e nucleares da 
Europa 

→  O país com a segunda maior 
indústria química e agro-alimentar 
da Europa

→  O país com o terceiro maior setor 
farmacêutico, de TI e comunicação 
da Europa

informações 
úteis 

sobre a 
FRANÇA

Fonte: Business France

→  Destino turístico 
número 1 no 
mundo, a França 
está em 5º lugar nas 
classificações mais 
recentes da ICCA.

→  Em 2014, Paris 
continua a 1ª capital 
do mundo em 
congressos. 
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[ O que torna a França tão especial? ]

71 POLOS COMERCIAIS

p o l o s 
COMERCIAIS

Determinados polos da França trazem – 
em um único local – negócios de ponta, 
universidades e instituições de pesquisa 
que trabalharão unidos em projetos de 
Pesquisa e de Design de ponta.

FOCO EM 22 POLOS:

→  Atlanpole Biotherapies (biotecnologia, 
saúde – Nantes) 

→  Aerospace Valley (aeronáutica, espacial e 
sistemas embutidos – Toulouse)

→  Alsácia BioValley (ciências da saúde e 
biológicas – Estrasburgo)

→  Axelera (química e meio ambiente – Lyon)
→  ACap Digital Paris Région (conteúdo 

digital – Paris)
→  EAU (eco tecnologias – Montpellier)
→  EMC2 (materiais, microtecnologia, 

mecânica – Nantes) 
→  Eurobiomed (biotecnologia, saúde – 

Marselha)
→  Finance innovation (finanças – Paris)
→   Images et réseaux (tecnologia da 

informação, telecomunicações e 
multimídia – Lannion)

→  Industries et Agro-ressources 
(biorrefinaria – Laon)

→  I-Trans (transporte – Lille)
→  Lyonbiopôle (saúde: doenças infecciosas 

– Lyon)
→  Medicen Paris Région (saúde e novos 

tratamentos – Paris)

→  Minalogic (nanotecnologias – Grenoble)
→  Mov’éo (carros particulares e transporte 

público – Rouen)
→  Pôle Mer Bretagne Atlantique (atividades 

ligadas ao mar – Bresta/Nantes)
→  Pôle mer PACA (segurança e 

desenvolvimento sustentável no 
Mediterrâneo – Toulon)

→  Route des Lasers  (ótica, fotônica – 
Bordeaux) 

→  Solutions Communicantes Sécurisées (TI e 
Comunicação – Nice – Sophia Antipolis)

→  System@tic Paris Région (sistemas 
digitais – Paris)

→  Végépolys (especialistas em plantas – 
Angers)
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A aliança 
vitoriosa 
para reuniões 
de sucesso

Uma receita exclusiva que reúne a excelência de uma terra com a 
delicadeza de uma cidade que goza de um ambiente excepcional 
para se viver. A paisagem é privilegiada e a localização, ideal: ao 
lado do Rio Loire, dos vinhedos e dos castelos... Angers é um lo-
cal de grande importância para o turismo de negócios, oferecendo 
espaços para eventos de qualidade superior e serviços personali-
zados através do Angers Convention Bureau, que tem capacidade 
para acolher até 3.600 participantes.
→  Angers: Polo We Network e Cidade da IoT [Internet of Things 

(Internet das Coisas)] (etiqueta Frenchtech 2015)

angers

ANGERS CONVENTION BUREAU
Valérie MATHIEU-FICHOT
Gerente de Convenções do Bureau
Tel.: +33 (0)2 41 23 50 50
valerie.fichot@angersloiretourisme.com

www.meetinangers.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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Angers, o destino da inovação:
 →  Agronomia
 → Saúde/Biotecnologia
 → Polo Eletrônico/Cidade da Internet das Coisas

→  2019 Greensys - Simpósio Internacional sobre Novas 
Tecnologias e Gestão do Efeito Estufa 

→  2017 EMC - Simpósio Internacional sobre 
Compatibilidade Eletromagnética 

→  2016 Enova Angers - Feira de Tecnologia e Serviços + 
Conferência Cisea 

→  2016 Tecnologia e Uso Geral na Inovação para Idosos

eventos de sucesso

p o l o s 
COMERCIAIS

•   VEGEPOLYS: Polo de 
plantas e competitividade 
internacional desde 2005.

•  WE NETWORK: Polo 
eletrônico – Cidade da 
Internet das Coisas – 
Etiqueta French Tech 2015.

•   SAÚDE: E-saúde; 
Nanomedicina

•   RFI: Turismo do Setor de 
Treinamentos em Pesquisa 
Angers (novidade em 2016)

[ angers ]

principal

setor
ECONÔMICO
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[ angers ]

Quartos outros

Angers 485 849 464 - 1.029

Angers - - 14 3 -

< 100 101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000

> 5.001Capacidades

O Angers Convention Bureau oferece serviço de hospedagem em 
uma grande gama de quartos de hotel, pousadas e residências: 
até 2.827 quartos facilitam a reserva de acomodações próximas 
aos centros de conferências.

Mostras comerciais, congressos, reuniões ou seminários... tudo é pos-
sível em Angers. Graças à sinergia de dois centros de reunião que se 
complementam, o Angers Convention Bureau oferece serviços perso-
nalizados para que os eventos sejam um sucesso. Com muitos anos de 
experiência, o Angers Convention Bureau é um grande ator no quesito 
“reuniões” no espectro local, nacional e europeu, organizando even-
tos tanto corporativos como públicos.

CAPACIDADE GERAL: 3.600 PARTICIPANTES

Salas de  
reunião 

Hospedagem

Locais para eventos Exibição  
(m²)

Centro de exposições 30.000 m² 3.700 Salas de reunião com 30 m² e 
diversas possibilidades - -

Centro de congressos 2.000 m² 1.200 13 salas de reunião para até 
350 participantes 1.000 1.300

Terra Botanica 325 m² 325 4 salas de reunião 270 350

Fontevraud Abbey 1.000 m² 800 6 salas de reunião 450 600

Centros de 
congressos

150 espaços para eventos com ampla variedade de salas de reunião dentro e no entorno da 
cidade (business centers, teatros, etc.)
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[ angers ]

DE AVIÃO
A menos de 3 horas de capitais europeias
O aeroporto local Angers Marcé fica a 15 minutos
Aeroporto de Paris CDG, 2h20min: transporte direto pelo TGV (trem de alta velocidade).

DE TREM
A 90 minutos ao sul de Paris pelo TGV
Mais de 20 conexões diárias
O Aeroporto Internacional de Nantes fica a 45min

ACESSO

Amsterdã

Munique

Nantes

Bordéus
Milão

Marselha

Barcelona

LUXEMBURGO

ROMA

BERLIM

LISBOA

BRUXELAS
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Faça diferente
Faça melhor!
Biarritz, onde mais?

BIARRITZ, na costa atlântica no sudoeste da França (a apenas 
25 km da Espanha e 240 km de Bordeaux), é hoje considerado um 
dos resorts mais bonitos e populares da França.
Localizado entre o mar e as montanhas, BIARRITZ orgulha-se de 
sua atraente mistura de ondas para surf, uma gastronomia de dar 
água na boca, vistas de tirar o fôlego e aventuras montanhosas 
magníficas, fornecendo um verdadeiro parque de oportunidades 
para suas necessidades de incentivos.

Biarritz

BIARRITZ TOURISME
Gérald Buscemi
Tel.: +33 (0) 5 59 22 37 08 
Tel.: +33 (0) 6 11 56 64 91 
gerald.buscemi@biarritz.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.tourisme.biarritz.fr
www.congres.biarritz.fr
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[ Biarritz ]

É O SEGUNDO MAIOR COMPLEXO INDUSTRIAL NA 
REGIÃO DE AQUITAINE, DEPOIS DE BORDEAUX:
→  Aeronáutica,
→  Agro-alimentar,
→  Eletrônica e telecomunicações,
→  Porto de novas tecnologias,
→  Polo tecnológico Irzabel, que acompanha 

o aparecimento e o desenvolvimento de 
empresas.

→  Congresso da Federação de Ovinos
→  Congresso do Sindicato Nacional de Economistas 

da Construção
→  Congresso do Conselho Nacional dos Profissionais 

do Setor de Automóveis
→ Congresso da Federação Francesa da Construção

eventos de sucesso

•  Eurosima (surf)

•  Osasuna (saúde) 

•   Euskal Eureka (construção 
e obras públicas)

•  Biharpean (alimentos) 

•  Goazgen (turismo) 

•  aNTIC (tecnologia 
da informação e da 
comunicação)

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Biarritz ]

Quartos

172 631 576 288 0Biarritz

outros
Salas de  
reunião 

4 5 7 2Biarritz

<100
101 a 
250

251 a 
1.000

1.001 a 
5.000 > 5.001Capacidades

Locais para eventos Salas Exibição (m²)

Bellevue 1 auditório, 
9 salas de conferência modulares 3.000

Cassino municipal

teatro-auditório com 730 assentos, 
1 sala de conferência, 8 salas comitê, 
1 varanda, 
1 jardim de inverno

>2.000

Gare du Midi
teatro-auditório com 1.400 assentos, 
auditório com 230 assentos, 
1 sala de conferência

Halle d’Iraty
2 pavilhões de exposições de 2.600 m², 
5 salas de comitê, 1 sala vip, 
1 sala de imprensa, escritórios

>8.000

Centros de 
congressos

CAPACIDADE GERAL: 2.000 PARTICIPANTES

Hospedagem
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[ Biarritz ]

3 aeroportos

BIARRITZ: 
Linhas diretas de Paris, Estrasburgo, Lille, Lyon, Nice, Marselha, Bruxelas, 
Copenhague, Dublin, Genebra, Londres, Estocolmo, Birmingham, Bournemouth.

SAN SEBASTIAN (A 20 MIN POR TRASLADO)
Conexões com Barcelona e Madri

PAU (AT 1H15)
Linhas diretas com Paris, Lyon e Marselha

E TAMBÉM
Bordeaux e Bilbao em somente 2 horas por translado

ACESSO
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Capital do vinho no 
mundo e cidade ícone 
para congressos

Destino mundialmente conhecido por seu prestigioso vinho, 
Bordeaux é uma cidade linda, famosa por sua cultura e a qualidade 
de seu estilo de vida. Localizada em uma região proeminente, 
Bordeaux oferece uma variedade de paisagens, de vinhedos à 
costa atlântica e ao Bassin d’Arcachon. 

Além do rico patrimônio arquitetônico e cultural, Bordeaux 
transformou-se em uma metrópole influente e atraente do século XXI.
→  Patrimônio Mundial da UNESCO 
→  5,5 milhões de turistas por ano
→  400 reuniões de trabalho todo ano
→  Entre as 6 cidades que mais receberam congressos em 2014 

(ranking da ICCA)

Bordeaux

DEPARTAMENTO DE CONVENÇÕES DE BORDEAUX  
Amélie Déchénais
Gerente de projetos dos congressos da associação
Tel.: +33 (0)5 56 52 53 11
amelie.dechenais@bordeauxconventionbureau.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.bordeauxconventionbureau.fr
www.facebook.com/BordeauxConventionBureau
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[ Bordeaux ]

1 – Aeronáutica, espacial e defesa
2 – Vinho, agricultura e indústrias de alimentos
3 – Silvicultura e madeira
4 – Saúde
5 – Ótica e laser
6 – Construção sustentável, materiais
7 – Tecnologia da Informação
8 – Indústria do surf

→  Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária 2016, 
3.000 participantes

→  Congresso Mundial de Sistemas de Transporte 
Inteligentes 2015, 8.000 participantes

→  COFREND (testes não-destrutivos) Journées Nationales 
2014, 1.200 participantes

→  Simpósio Internacional de Fotoquímica IUPAC 2014, 
600 participantes

→  Congrès Français de Mécanique 2013, 
1.000 participantes

→  ECCEO-IOF (osteoporose) 2012, 4.000 participantes

5 polos de competitividade, 
1 internacional, 4 nacionais

•  Aerospace Valley: 
aeronáutica, espacial e 
sistemas embutidos

•  Route des Lasers: lasers, 
fotônica e aplicações

•  Xylofutur: produtos de 
silvicultura e materiais

•  Avenia: futuro, energia, 
meio ambiente 
(tecnologias ambientais)

•  Agri Sud Ouest: 
agricultura e indústria de 
alimentos

Bordeaux concentra seu desenvolvimento 
econômico em pesquisa, tecnologia e inovação 

→  11.600 cientistas em Aquitaine
→  106.000 alunos em duas universidades e 

17 escolas de engenharia avançada
→  110 unidades de pesquisa 

na Universidade de Bordeaux 
(CNRS, INSERM, INRA CEMAGREF, INRIA, 
CEA/CESTA,…)

→  Empresas de classe mundial: Thales, 
Dassault, Sanofi, Vinci, Astrium…

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Bordeaux ]

Com mais de 10.000 quartos em cerca de 150 hotéis, Bordeaux 
oferece uma ampla variedade de hospedagens que vão desde 
propriedades encantadoras nas vinhas até hotéis convencionais 
localizados próximo aos centros de conferências.

Quartos

Centro da cidade 723 1.316 944 233 749

Região do 
Congresso 119 525 341 0 193

Bairros residenciais 
e Vinhas 0 154 435 49 0

outros

115 32 11 5 0

83 19 11 1 0

Bordeaux

<100

Bairros residenciais 
e Vinhas

101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000 > 5.001Capacidades

Locais para eventos Salas Exibição (m²)

Centro de convenções 
de Bordeaux

3 auditórios
3.000 m²

10 salas de reunião

Centro de Convenções 
de Bordeaux Lac

10 salas de reunião
76.071 m² 

3 pavilhões de 
exposições

Centro de congressos 
Cité Mondiale

1 auditório
1.270 m² 

4 salas de reunião

Hangar 14 5.400 m²

Bordeaux Palais de la 
Bourse

1 auditório
1.200 m²

19 salas de reunião 

Pin Galant 1 auditório 1.000 m²

Bordeaux Stadium 1 auditório 6.000 m²

Salas de 
reunião 

CAPACIDADE GERAL: 
1.500 PARTICIPANTES

Hospedagem

Centros de 
congressos
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[ Bordeaux ]

Com aeroporto internacional, Bordeaux está conectada ao mundo 
todo: 55 rotas programadas são servidas por voos regulares para a 
Europa e principais cidades do norte da África. 
25 companhias aéreas, sendo que nove de baixo custo voam para 
Bordeaux.

BORDEAUX ESTÁ LIGADA A CINCO DOS MAIORES POLOS EUROPEUS: 
- Paris Charles de Gaulle, 6 voos por dia, 820 conexões
- Amsterdã, 3 voos por dia, 350 conexões
- Londres, 3 voos ou mais por dia, 150 conexões
- Madri e Lisboa (2 voos por dia cada): conexões para a América do Sul
- Roma Fiumicino: 1 voo ou mais por dia, 250 conexões

O AEROPORTO INTERNACIONAL DE BORDEAUX fica a 12 km do centro da cidade e a 
15 km do centro de convenções. Existem translados regulares entre o aeroporto e 
a cidade.
- A principal companhia aérea que serve o Aeroporto de Bordeaux é a Air France. 
Ela oferece vantagens para quem planeja congressos durante a promoção de seu 
evento (Air France Programa de Encontros Globais ). A empresa faz parte da rede 
Sky Team, servindo 898 destinos em 169 países. 

ACESSO
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A cidade 
internacional

Cannes oferece uma ampla gama de instalações com seus 130 hotéis,  
de 2 a 5 estrelas, e 8.000 quartos, todos a poucos minutos a pé 
do Centro de Congressos. Localizada às margens do Mar Mediter-
râneo, a apenas 27 km do aeroporto de Nice Côte d'Azur, Cannes 
é um destino para visitas turísticas e para negócios; seu famoso  
Palais des Festivals et des Congrès está equipado com as tecnolo-
gias mais recentes.

Cannes

PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS DE CANNES
Aliki HEINRICH
Diretor de Vendas 
Tel.: +33 (0)4 92 99 84 18
heinrich@palaisdesftesivals.com 

www.palaisdesfestivals.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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Cannes, segunda cidade para congressos depois 
de Paris, está a menos de 2 horas das principais 
cidades da Europa. Há mais de 40 anos, os 
setores de TI, farmacêutico, bens imobiliários, 
comunicação, moda, cultura e luxo optaram por 
sediar seus eventos na cidade.
Trata-se de um destino renomado pela 
confiabilidade e pelo grande poder de atração.

→  2015 Convenção AMRAE, 2.500 participantes
→  2014 ECOC 4.500 participantes
→  2014 Convenção C10, 1.200 participantes
→  2014 Century 21, 2.500 participantes
→  2013 Insight’s, 1.000 participantes
→  2013 Azimut, 1.000 participantes
→  2012 Mostra Business Airport World, 

3.500 participantes
→  2011 Cúpula do G20, 22.000 participantes

eventos de sucesso

•  MIDEM Festival, mercado da 
música internacional

•  MIPIM, mercado imobiliário 
internacional

•  MIPTV, mercado mundial e 
fórum criativo de conteúdo 
para todas as telas

•  Festival de Cannes, setor do 
cinema internacional

•  Cannes Lions, setor da 
comunicação mais criativa 
do mundo. 

•  Cannes Yachting Festival, 
setor internacional de iates

•  MIPCOM, conteúdo audiovisu-
al para comunicação mundial

•  Tax Free, produtos importados 
duty-free e varejo de viagens

•  MAPIC, mercado internacional  
do varejo imobiliário 

•  ILTM, mercado de viagens 
de luxo 

•  IPEM, mercado internacional 
de ações privadas

•  Trustech, Soluções seguras 
em pagamentos, identificação 
e mobilidade

•  Mare di Moda, moda praia

•  Tarsus, 7 eventos anuais

[ Cannes]

p o l o s 
COMERCIAIS

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Cannes ]

Locais para eventos Salas Exibição  
(m²)

Palais des Festivals 
et des Congrès de 
Cannes

5 auditórios 
principais

150 a 230 
assentos

26 salas de reunião 10 a 210 
assentos

Centro de 
exposições 35.000 m²

Palm Beach

Terraço Amirauté 2.400 m²

Sala Amirauté 430 m²

The Villa 327 m²

Terraço Villa 730 m²

Quartos outros

780 912 1.996 1.443 2.869

148 22 21 2 0

< 100 101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000

> 5.001Capacidades

130 hotéis, de 2 a 5 estrelas – 8.000 quartos. As instalações dos 
hotéis estão em constante aprimoramento, dispondo de 140 salas 
de reunião perfeitamente equipadas e prestigiosos salões com 
capacidade para mais de 1.000 convidados.

Cannes conta com o primeiro centro de convenções do mundo a osten-
tar quatro certificações ISO (9001 - Qualidade, 14001 - Meio Ambiente, 
OHSAS 18001 - Saúde e Segurança e 26000 - Responsabilidade Social 
Corporativa): o famoso Palais des Festivals et des Congrès.

50 eventos e 250.000 participantes por ano

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

Hospedagem
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[ Cannes ]

DE AVIÃO
O aeroporto internacional de Nice Côte d'Azur, segundo aeroporto da França, 
fica a 27 km de Cannes – Serviço de traslado por ônibus a cada 30 minutos ou 
Aeroporto de Cannes-Mandelieu para corporações, 5 minutos do centro. 

DE HELICÓPTERO
Com o heliporto que fica ao lado do Palais des Festivals et des Congrès, você está 
a 10min de Nice e 20min de Saint-Tropez. 

DE TREM
Trens internacionais e o TGV francês (de alta velocidade).

DE CARRO
Pegue a via expressa Estérel A8.

ACESSO
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Um local 
exclusivo para 
congressos em 
meio à natureza!

Aninhada no coração dos Alpes, na interseção entre a França, a Itália 
e a Suíça, Chamonix Mont-Blanc é uma pequena cidade internacional 
com energia pulsante durante todo o ano.
Localizada no centro de uma linda paisagem inigualável na base do 
Mont-Blanc, o Vale de Chamonix oferece espaço aberto natural para 
diversão e várias atividades em todas as estações. Capital mundial 
do esqui e do montanhismo, sede de muitos eventos esportivos 
internacionais e vanguardista de novas tendências de atividades ao ar 
livre, Chamonix é uma dinâmica cidade alpina que oferece excelentes 
instalações com muitos investimentos recentes.
Graças à localização perfeita, os hotéis, os restaurantes e os locais 
onde as atividades físicas são geralmente iniciadas ficam todos muito 
próximo ao Centro de Congressos “Le Majestic”, gerenciado pelo 
Convention Bureau, seu parceiro na organização de congressos. 

CHAMONIX MONT-BLANC

CHAMONIX CONVENTION BUREAU
Evelyne ROUDIER-POIROT 
Gerente 
Tel.: +33 (0)4 50 53 75 50 
congres@chamonix.com

www.congres-chamonix.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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Capital mundial do esqui e do montanhismo, 
local onde nasceu a corrida de trilha, sede 
de eventos esportivos globais: Copa do 
Mundo de Esqui, Ultra Trail du Mont-Blanc 
(7.500 corredores)... Setor de atividades ao 
ar livre. Chamonix é um laboratório natural 
extraordinário: muitos campos de pesquisa 
atraem cientistas de todas as partes do mundo, 
a exemplo: da Ecole Nationale em Les Houches, 

criada em 1951, da qual 26 alunos foram 
ganhadores do Prêmio Nobel; da criação do 
Instituto de Pesquisas Médicas de Montanha 
Ifremmont (Institut de Formation et de Recherche 
en Médecine de Montagne); do centro de testes 
e laboratório médico da Ecole Nationale de Ski 
et d'Alpinisme (ENSA); o Centro de Pesquisas de 
Ecossistemas de Altitude (Centre de Recherche 
sur les Ecosystèmes d'Altitude, CREA).

→  Convenção sobre Gestão de Análises em Saúde 
→  Congresso Nacional VETO’ALP 
→  Conferência ALPINE sobre NMR em estado sólido 
→  The Get-Together 
→  Encontro Anual de Dermatologia dos Alpes Franceses 
→  Fórum Internacional dos Empreendedores em Economia Social e Solidária – The Mont-Blanc 

Meetings (MBM) 

eventos de sucesso

[ CHAMONIX MONT-BLANC ]

- PÔLE MONT-BLANC INDUSTRIES  
- VALE DOS ESPORTES AO AR LIVRE 

p o l o s 
COMERCIAIS

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para eventos Salas Exibição (m²)

Centro de Convenções Le Majestic 9 1.000 m²

Salle du Bicentenaire (adequada apenas para 
videoconferências ou projeção de vídeos) 1 -

[ CHAMONIX MONT-BLANC ]

Quartos Outros

302 709 1.015 86 123

Os hotéis do Vale de Chamonix refletem a diversidade arquitetônica 
que marcou a construção da cidade: desde hotéis da belle époque 
aos tradicionais chalés e construções em art déco, passando pelos 
hotéis contemporâneos inaugurados recentemente.

locais para 
eventos

Hospedagem

O Majestic é um antigo hotel-palácio 
edificado nos anos de 1900. Agora é centro de 
convenções muito bem equipado.
Localizado no coração de Chamonix, a 100 
metros dos hotéis mais próximos, o Majestic 
oferece nove salas magníficas para eventos de 

15 a 400 pessoas. Suas instalações incluem uma 
gama completa de aparelhos audiovisuais. A 
sala plenário “Michel Payot” foi completamente 
renovada em 2010, contando agora com uma 
combinação harmônica da arquitetura da belle 
époque com conforto e aparelhagem moderna.

Salas de 
reunião 

Capacidades < 100 101 a 
250

251 a 
1.000

1.001 a 
5.000

> 
5.001

8 2 1 - -
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[ CHAMONIX MONT-BLANC ]

O resort alpino de acesso mais fácil da Europa graças às excelentes estradas. 

DE AVIÃO
1 hora de carro do aeroporto internacional de Genebra, com mais de 134 destinos 
diretos (traslados diários para Chamonix). 

DE TREM
A 4 horas e meia de Paris.

DE CARRO
A 2 horas e meia de Lyon e a 3 horas de Milão.

ACESSO
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O C.I.D coloca suas 
competências 
a serviço do seu 
evento!

A Normandia, costa litorânea mais longa da França e o 4º maior 
destino de turismo de curta estadia do país, tem um patrimônio 
cultural excepcional possível de ser visitado e que pode aprimorar 
e transformar sua conferência: The Mont-Saint-Michel, Etretat ou 
Honfleur. Deauville está localizada no coração desta região que 
cobre 30.000 m² e abriga 3,3 milhões de habitantes. 

deauville

CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE
François-Xavier BRIAND
Gerente de vendas
Tel.: + 33(0)2 31 14 14 13
fxbriand@congres-deauville.com

www.congres-deauville.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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[ deauville ]

→  2016 Congrès National Sécurité Routière - Cnpa
→  2016 Congrès des DCF (directeurs commerciaux 

de France)
→  2016 Congrès de SNFMI (Société Nationale 

Française de Médecine Interne)
→  2015 64e Convention Nationale Des Lions Clubs 

De France
→  2014 Congresso Mundial de Perfumaria
→  2014 Congrès Des EPL - Entreprises publiques 

locales

eventos de sucesso
A Normandia abriga 
inúmeros polos 
competitivos: tecnologia 
da informação e 
telecomunicações; 
perfumes e cosméticos; 
indústria automotiva; 
cavalos e hipismo; 
logística; processamento 
de alimentos e setor 
marítimo.

p o l o s 
COMERCIAIS

→  Artes, cultura, cinema, música e espetáculos
→  Médico, farmacêutico, saúde
→  Bancos, seguradoras, fundos de pensão, 

planos de saúde
→  Varejo de massa
→  Construção civil
→  Hotéis, serviço de bufê, lazer, turismo 
→  Energia 
→  Alimentação e processamento de alimentos 
→  Processamento de dados e telefonia 
→  Automóveis, fornecedores
→  Auditorias, consultorias
→  Governança, administração, instituições, 

política pública, política corporativa
→  Beleza, moda, luxo, roupas e acessórios 
→  Setor imobiliário

→  Segurança
→  Meio ambiente/limpeza/ desenvolvimento
→  Educação, emprego, recursos humanos
→  Transporte, aeronáutica
→  Mídia, imprensa, TV
→  Direito e justiça
→  Feiras de comércio profissional
→  Feiras de comércio consumidor
→  Conferências: Federações, organizações 

da sociedade civil

principal

setor
ECONÔMICO
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[ deauville ]

Quartos Total

Deauville 344 561 564 643 2.112

Hotéis, hotéis-residências, 2.112 quartos de 1 a 5 estrelas, a 
10 minutos do Centro de Conferências.

Hospedagem

Salas de  
reunião 

Centros de 
congressosO C.I.D dispõe de 18.000 m² divididos em espaços 

demarcados sob sua redoma de vidro: auditórios, 
salas de assembleias e salões. A Villa le Cercle, 
joia arquitetônica do segundo império, também 
está disponível para locação. 

Salas de reunião 5 9 4 4 0

< 100 101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000

> 5.001Capacidades

Congresso Exibição (m²)

Centre International 
de Deauville 18.000 m²
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[ deauville ]

DE AVIÃO
Aeroporto de Deauville Saint Gatien – a 8 km.

DE TREM
Linha de Paris Saint-Lazare para Deauville-Trouville – 2h00. 

DE CARRO
De Paris, pela Autoestrada A13 – 2h00.

ACESSO
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Grandes sonhos 
começam aqui. 
Por que não o 
seu?

Business Solutions é uma talentosa equipe de especialistas da 
Disneyland®Paris dedicada à organização de seu congresso. Este local 
único é agora o maior espaço a reunir tudo que você precisa em seu 
turismo de negócios pela Europa. Com seu próprio terminal ferroviário, 
centros de congressos com tecnologia de ponta, hotéis, restaurantes 
e uma vasta gama de atividades à disposição, a Disneyland Paris pos-
sui todos os benefícios que você precisa para tornar seu congresso um 
grande sucesso!

BUSINESS SOLUTIONS DISNEYLAND PARIS
Sylvie Boisrame-Kergoat
Tel.: +33 (0)1 60 45 75 39
sylvie.boisrame@disney.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.disneylandparis-business.com

Business Solutions 
Disneyland Paris

©
 D

is
ne

y 
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4 boas 
razões para

SERMOS a 
sua escolha

1.  realize suas reuniões em um local com 
infraestrutura sob medida e uma variedade 
completa de hotéis em um único local

2.  realize suas reuniões de forma mais eficaz 
em um local com tudo o que precisa e com 
fácil acesso 

3.  realize suas reuniões com a experiência de 
uma equipe versátil

4.  realize suas reuniões facilmente com o 
apoio de um gerente de projeto dedicado

→  2 CENTROS DE CONGRESSOS MODULARES
* 3 salas plenárias para até 2.300 participantes
* Áreas de exibição
* 95 salas de reuniões para 10 a 600 pessoas

→  TUDO EM UM SÓ LUGAR 
Tudo que você precisa está a alguns passos de 
distância. Otimize sua organização: dos centros 
de congressos aos hotéis e restaurantes... tudo 
fica no mesmo local e você pode ir a pé. 
Os participantes irão aproveitar o congresso 
em uma atmosfera agradável e acolhedora.

→  MEDICINA:
-  AFIO – The French Association for Forensic Odontology 

(A Associação Francesa para a Odontologia Forense) 
-  CORATA – French Association for the continuing 

education of biologists and laboratory workers 
(Associação Francesa para a educação continuada de 
biólogos e profissionais de laboratório)

-  EAO – European Association for Osseointegration 
(Associação Europeia de Osseointegração) 

-  EPHMRA – European Pharmaceutical Marketing Research 
Association (Associação Europeia para Pesquisas de 
Marketing Farmacêuticas)

-  SFA – French Society of Arthroscopy (Sociedade 
Francesa de Artroscopia)

-  SFCD-ACHBT – French Surgical Society Digestive 
(Sociedade Francesa Para Cirurgias Digestivas) 

-  Associação Francesa para cirurgias hepatobiliares e 
transplantes hepáticos

→ CONVENÇÕES CIENTÍFICAS:
-  ISCAS IEEE – International Symposium on Circuits And 

Systems (Institute of Electrical and Electronic Engineers 
communication society) – (Simpósio Internacional 
sobre os circuitos e sistemas) (Instituto de Engenheiros 
Elétricos e Eletrônicos, sociedade de comunicação) 

-  SPE – Society of Petroleum Engineers (Sociedade de 
Engenheiros de Petróleo) 

→ CIÊNCIAS SOCIAIS:
-  French Federation for the Blind and Handicapped 

(Federação Francesa para Cegos e Pessoas com 
deficiência)

→ ESPORTES E LAZER:
-  EAAS – European Association Amusement Supplier 

industry (Associação Europeia da Indústria Provedora de 
Entretenimentos) 

-  WDC – World Dance Council (Conselho de Dança Mundial) 
-  WWC – World Weightlifting Championships 

(Campeonatos Mundiais de Levantamento de Peso)

→ SETOR IMOBILIÁRIO:
-  CoreNet 

eventos de sucesso

[ Business Solutions Disneyland Paris]

©
 D

is
ne
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[ Business Solutions Disneyland Paris]

Quartos

2.895 2.633 2.114 496 

Hospedagem

8.200 quartos em 15 hotéis:

→  58 restaurantes disponíveis para eventos 
privados

→  Reserva e pagamento individual 
→  Uma área de recepção reservada para 

participantes do congresso 

Área total Salas plenárias Salas de reuniões 
(número)

Pavilhão de 
Exposições 

DISNEY’S HOTEL NEW YORK® POLO DE CONVENÇÕES

5.000 m² 2 salas plenárias: 
1.600 m² e 1.700 m² 55

DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB® POLO DE CONVENÇÕES

5.500 m² 1 sala plenária: 1.800 m² 29
1 pavilhão de 

exposições 
de 2.400 m²

2 CENTROS DE CONVENÇÕES EM ESTILO DE TEATRO, COM CAPACIDADE PARA 
2.300 PESSOAS 

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

2 LOCAIS PARA EVENTOS

Locais para eventos Exibição (m²)

Disney® Events Arena 6.500 m² 4.000 3.500 6.000

Dôme Disney®Village 2.300 m² 1.200 1.100 2.000 

1 ANFITEATRO COM 570 ASSENTOS

INSTALAÇÕES ALTAMENTE FLEXÍVEIS e FUNCIONÁRIOS e EQUIPAMENTOS ALTAMENTE 
PROFISSIONAIS 
19.300 instalações modulares para reuniões:
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[ Business Solutions Disneyland Paris]

Por que é mais fácil chegar aqui?
A Disneyland® Paris fica a menos de 3 horas das principais capitais europeias.

35 min DE PARISBY RER – estação RER

DIRECT EUROSTAR e TGV 
62 cidades francesas e internacionais

A 35 MINUTOS DOS AEROPORTOS
Apenas 10 min de Roissy por TGV e 35 min de Orly de ônibus a cada 45 min

A 30 MINUTOS DE PARIS DE CARRO 
Pegue a estrada A4, saída 14

ACESSO

©
 D
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y 



36

Uma 
experiência 
de compras 
única

Galeries Lafayette Paris Haussmann será seu apoio na organização de 
eventos, graças a sua variedade de atividades e serviço. 

Dependendo do tamanho do evento e das expectativas de organizadores 
e participantes, sugerimos um programa específico na “Loja de 
Departmentos, Capital da Moda” para uma experiência única.

Na galeria de referência em Paris, Galeries Lafayette Haussmann, os 
clientes são mais do que visitantes: são nossos convidados. 

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
Marie Sylvie Goncalves
Tel.: +33 (0)1 42 82 30 60
msgoncalves@galerieslafayette.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

Galeries Lafayette Paris 
Haussmann 
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[ Galeries Lafayette Paris Haussmann ]

→  O maior paraíso das compras da Europa 
abrangendo 70.000 m², traz a moda viva 
com as últimas tendências de designers 
franceses e internacionais! 

→  A coleção de moda mais “chique e ousada” 
do mundo, abrangendo cerca de 15.000 m² 
e com mais de 350 marcas.

→  6.500 m² de espaço dedicados a todos 
as principais nomes em artigos de 
couro, relógios e joalheria. Compradores 
experientes de moda que procuram pelas 
últimas tendências contam com 320 marcas 
à disposição incluindo 50 marcas de luxo.

→  2.500 m² de vitrines dedicadas a uma 
excelente variedade de produtos de cuidado 
pessoal, perfumes e cosméticos.

→  3.200 m² dedicados à Lafayette Gourmet, 
que oferece mais de 10 mil produtos 
alimentícios finos.

→  450 m² de área exclusivamente dedicada 
aos vinhos apresentam mais de mil tipos 
para satisfazer novatos e conhecedores.

Sob a deslumbrante cúpula Art-Nouveau, 
venha descobrir uma seleção incomparável 
dos nomes mais prestigiados em moda, joias, 
beleza, artigos de couro, gourmet, decoração 
residencial e muito mais!

→  IFO World Congress 2017, 6.000 
participantes

→  COP21 2015, 40.000 participantes
→  World Gas Conference 2015, 5.000 

participantes
→  International congress of applied 

psychology 2014, 5.000 participantes 

→  European Society of Intensive Care Medicine 
2013, 7.000 participantes 

→  EURO PCR – Cardiology 2013, 12.000 
participantes

→  European Association of Hospital 
Pharmacists 2013, 7.500 participantes

→  100th ITF (International Federation of Tennis) 
2013, 300 participantes

Todos os setores são de interesse: 
Indústrias / Saúde / Technologia / 
Seguro / Bancos, etc. 

eventos de sucesso

A Loja de Departamento Capital da Moda é o símbolo vivo da elegância e da criação parisiense em 
todo o mundo e se tornou uma das principais atrações turísticas para todos os que visitam Paris. 

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Galeries Lafayette Paris Haussmann ]

Você também irá encontrar muitas ideias que 
facilitarão suas compras: 
- Personal shoppers multilíngues
- Provadores privativos
- Recepção VIP de boas-vindas
- Instalações de restituição de imposto e compras 
-  Mapas e guias de Paris, diretórios de lojas em 14 

idiomas, kits de boas-vindas, ofertas especiais... 
Todos disponíveis na loja ou entregues em seu 
hotel!

Nossa ambição: oferecer o melhor serviço aos seus 
participantes. Receberemos o seu grupo na entrada 
da loja para estender as boas-vindas aos seus 
participantes, informá-los, levá-los para o local do 
seu evento e ajudá-los dentro da loja.

Atividades

Serviços

Seja para um incentivo ou um 
programa social, a Galeries 
Lafayette oferece muitas 
atividades sobre moda, 
gastronomia e cultura: 
-  Desfiles privados
-  Workshops sobre maquiagem e 

fragrâncias
-  Um passeio em nossa galeria 

de arte contemporânea
- Sessões com estilistas

Gastronomia

Acesso

-  40 min do Aeroporto 
Charles de Gaulle 

-  20 min do 
Aeroporto Orly 

Galeries Lafayette Paris Haussmann: Um 
localização estratégica no coração de Paris!

Com mais de 15 restaurantes, a Galeries 
Lafayette transforma suas refeições em memórias 
inesquecíveis: 
Uma casa de chás em estilo francês, um restaurante 
japonês, um café libanês, um bar de tapas, uma 
degustação de queijos e vinhos, um passeio 
gourmet, etc.
Experiências privadas por agendamento.
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LIBERTY INCENTIVES E CONGRESSES 
FRANCE

A Liberty Incentives e Congresses France serve o mercado de 
conferências médicas e científicas, e tem forte experiência em 
gerenciamento de conferências e eventos da associação, cumprindo 
e melhorando as necessidades de nossos clientes com tecnologia 
inovadora e profundo conhecimento da indústria de congressos. 

A rede Liberty International nos permite oferecer continuidade na 
prestação de serviços e de conhecimentos em toda a Europa (e mesmo 
em lugares mais distantes) para nossos clientes globais. 

A Liberty France tem um time multicultural e multilíngue de 20 pessoas, 
com uma história rica de experiência profissional. Consideramos nossa 
rede e equipe internacional o segredo do nosso sucesso. Isso nos 
proporciona a liberdade e adaptabilidade necessárias para atendermos 
às necessidades dos clientes, que vêm de todas as partes do mundo. 
Essa variedade é a essência de nossa criatividade e atendimento ao 
cliente!

Liberty Incentives & Congresses France: 

PENSE GLOBALMENTE, ATUE LOCALMENTE
PARTE DE UMA REDE GLOBAL COM UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA EM VIAGENS

•  A Liberty Incentives & Congresses está empenhada em ouvir, adaptar e 
pensar além dos padrões!!!

•  A Liberty Incentives & Congresses France está empenhada em trazer o que 
há de melhor e mais moderno de tudo o que está acontecendo na França. 
Novos espaços, novas ideias e novos programas!

•  A Liberty Incentives & Congresses France está empenhada em tornar seu 
congresso ou evento um sucesso!

•  A Liberty Incentives & Congresses France está empenhada em ir além das 
expectativas

LIBERTY INCENTIVES & CONGRESSES
16 rue Guillaume Tell
75017 PARIS
Tel: +33 (0)1 40 54 50 04
Email: france@liberty-int.com
Web: www.liberty-int.com
Contato: Meg de Lafargue – Diretora Administrativa
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Somos todos VIPs 
na região de Lille 

No norte da França, a região do Lille confirma sua posição como um 
destino verdadeiramente acolhedor. Localizada a apenas uma hora 
do Aeroporto Internacional de Paris Charles de Gaulle, a 35 mins de 
Bruxelas, 80 mins de Londres e 2h40 de Amsterdã. 
Lille continua a ser um destino de escolha para empresários, 
gestores e organizadores de congressos devido ao seu potencial 
econômico e científico. O Nord France Convention Bureau é o único 
ponto de ligação para a organização de congressos na região de 
Lille, e oferece um serviço gratuito e imparcial, enquanto promove 
a região, e portanto, pode aconselhar melhor seus clientes. 
→  Entre as 9 melhores cidades para congressos da França em 

2014 (ranking ICCA)

Região de Lille

NORD FRANCE CONVENTION BUREAU
Nord France Convention Bureau
Tel.: +33 (0)3 59 56 21 86 / 06 37 58 44 02
Valerie.lefebvre@nord-france-convention.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.nord-france-convention.com
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[ Região de Lille ]

A apenas 300 km de cinco capitais europeias, a 
região possui dez setores econômicos:
→  Ferroviário – Grupo número um da França: 

Alstom, Bombardier, Siemens
→  Automotivo – Grupo número dois da França: 

Toyota, Peugeot, Renault
→  Logística – Grupo número três da França
→  Têxtil e têxteis técnicos – um novo polo europeu 

de têxteis técnicos 
→  Criação digital e Internet 
→  Comércio e e-commerce – a capital europeia para 

o comércio eletrônico e vendas remotas
→  Saúde e Nutrição – Grupo número três da França 

em ciências biológicas
→  Agroalimentos/Processamento de Frutos do 

Mar – Grupo número três da França no setor 
agroalimentar: MacCain, Bonduelle, Roquette 
Frères

→  Greentechs – região líder para eco-indústrias
→  Materiais de construção 

→  Fórum Mundial de abastecimento de produtos 
esterelizados para hospitais 2015, 1.200 
participantes 

→  Encontro da Primavera da European Materials 
Research Society 2015, 2.500 participantes

→  Conferência international em treinamento de 
maquinários 2015, 1.000 participantes

→  Comitê internacional para a conservação do 
patrimônio industrial 2015, 300 participantes

→  Universala Kongresso de Esperanto 2015, 2.500 
participantes 

eventos de sucesso

•  MATIKEM: Uso 
Sustentável de Materiais e 
Aplicações

•  PICOM: Setor de varejo 
•  NLS: Nutrição, Saúde, 

Grupo de Longevidade 
•  Up-Tex: Tecidos técnicos
•  I-Trans: transporte
•  Equipe 2: Eco-tecnologias 

– Meio Ambiente 
•  Aquimer: Eco-Agricultura / 

Agro-alimentar

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Região de Lille ]

Locais para 
eventos

Salas Exibição (m²)

Lille Grand 
Palais 
Convention 
Centre

3 auditórios 
+ Zenith Arena 
++ 30 salas de 
reunião 

18.000 m² 1.484
485
314

240
50 a 

1.200

26 a 
440 1.000 4.500

Cité des 
Echanges 
Business Center

12 salas de 
reunião 3.000 m² 1.000

50 a 650

350
25 a 
250

28 a 65 600 1.000

Hotel e Casino 
Barrière de Lille

Teatro 1.200 
pessoas 
+ 8 salas de 
reunião 

900 m² 

1.200
130
60

50 X 3

300

90 a 18
42 a 10 500 1.000

Pierre Mauroy 
Stadium 

1 auditório 230 
pessoas 
+ 4 salas de 500 a 
700 m² 
+ caixas

10.000 m² 400
250

30 a 150

200 
20 a 
120

20 a 50 350 600

Centros de 
congressos

Salas de  
reunião 

CAPACIDADE GERAL: 
4.500 PARTICIPANTES

Hospedagem

Quartos NC

Métropole 
Européenne 
de Lille

459 1.327 2.922 1.699 231 1.430

Métropole 
Européenne de Lille 70 74 55 9 1

<100
101 

até 250
251 

até 1.000
1.001 

até 5.000 > 5.001Capacidades
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[ Região de Lille ]

Lille, no coração da Europa:

DE AVIÃO

10 min do Lille Lesquin International Airport:
- Mais de 70 destinos 
- Nacional: Nice, Lyon, Bordeaux, Bastia, Bâle/Mulhouse
- Internacional: Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Turquia...

-  50 min do Aeroporto Internacional Roissy-Charles de Gaulle com um trem direto de 
alta velocidade.

- 1 hora dos Aeroportos Brussels South Charleroi e Brussels National Airport (Zaventem)

DE TREM

Lille possui duas estações de trem: Lille Flandres e Lille Europe, ambas acessíveis por 
trens de alta velocidade 

4 capitais europeias em menos de três horas:
Bruxelas: 34 min, 14 TGV e Eurostar/ dia
Paris: 60 min, 26 TGV/dia 
Londres: 80 min, 9 Eurostar/ dia 
Amsterdã: 2h40, 2 Thalys/dia

CAPACIDADE GERAL: 
4.500 PARTICIPANTES

ACESSO
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O melhor lugar 
para tornar seu 
evento um sucesso

Lyon é perfeita para todos os eventos graças à sua localização 
ideal, excelentes hotéis e seu Centro de Convenções construído 
especialmente para prestar estes serviços. Junto do Convention 
Bureau, a história antiga da cidade de 2.000 anos, sua 
bela arquitetura, excelente infraestrutura, comida famosa 
mundialmente e saborosos vinhos contribuem para o sucesso 
dos eventos. 
→  Entre as três principais cidades francesas para congressos 

em 2014 (ranking ICCA)

Lyon

LYON CONVENTION BUREAU
Faustine Maugat
Tel.: +33 (0)4 72 77 62 47 / 06 07 34 08 49
fmaugat@lyon-france.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.lyon-france.com
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→  DEMOGRAFIA
- 1,3 milhões de pessoas na Grande Lyon (INSEE 2010) 
- Uma área de   51.500 hectares

→  ECONOMIA
- 39.543 negócios e instituições 
- 14.800 start-ups em 2012 
-  5 grupos (dois com alcance global) 

→ RANKINGS DE LYON 
-  8º lugar nos rankings mundiais das cidades mais 

inovadoras 
-  Rhône -Alpes: 9º lugar entre as regiões mais 

atraentes da Europa 

→  LYON ESTUDANTIL
-  14ª cidade estudantil no mundo 
-  5º no ranking das melhores cidades para estudar 
-  167.382 estudantes em 2012
- 10% de estudantes estrangeiros

[ Lyon ]

→  CONGRESSO DE ANGIOLOGIA 2016, 2.000 
participantes

→  CONGRESSO EUROPEU DE BIOMECÂNICA 
2016, 1.000 participantes

→  SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA HOLTER 
E ELETROCARDIOGRAFIA NÃO-INVASIVA 
2015, 1.200 participantes

→  ISAKOS 2015, 3.000 participantes
→  ISHNE 2015 1.200 participantes
→  AGEL 2015 4.000 participantes

→  CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA 
DE MEDICINA NUCLEAR – EANM [THE 
EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR 
MEDICINE] 2013, 4.000 participantes

→  CONGRESSO MUNDIAL DA SOCIEDADE 
INTERNACIONAL DE PROTÉTICA & 
ORTÓTICA 2013, 1.000 participantes

→  CONGRESSO DA SOCIEDADE EUROPEIA 
DE ATEROSCLEROSE (EUROPEAN 
ATHEROSCLEROSIS SOCIETY CONGRESS, 
EAS) 2013, 3.000 participantes

•  LYONBIOPOLE: Biotecnologias, 
saúde

•  AXELERA: Produtos químicos, 
meio ambiente

•  LUTB Transport e Mobility 
Systems: Sistemas de 
transportes, transportes 
urbanos coletivos de pessoas 
e mercadorias por meio de 
ônibus ou caminhão

•  IMAGINOVE: Lazer e 
entretenimento digital: vídeo, 
jogos, cinema, audiovisual, 
animação, multimídia interativa

•  TECHTERA: Tecidos técnicos, 
têxteis técnicos

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Lyon ]

Locais para eventos Salas Exibição (m²) Subcomitês Outros

Centro de convenção

3 anfiteatros (300 a 900 ou 
3.000 pessoas) 

25.000 m² de assentos 
modulares, 19.000 pessoas

8.400 m² 26 (50 a 450 
pessoas)

Eurexpo

Auditório Modular de 
1.000-4.200 lugares 

2 espaços privados: 800 m² 
e 3.000 m²

120.000 m² 26 1.800 vagas de 
estacionamentos

Double Mixte

3 salas
4.762 pessoas no teatro
9.406 para um jantar
14.572 para um coquetel

19.112 m²

Halle Tony Garnier 5.000 pessoas no teatro
5.000 pessoas para jantar

17.000 m²

Capacidades <100

1.142 79 43 3 3Lyon

101 a 
250

251 a 
1.000

1.001 a 
5.000 > 5.001

CAPACIDADE GERAL: 
ATÉ 4.000 PARTICIPANTES

Quartos Hotéis

2.174 2.822 4.324 4.381 3.391 

(ou menos) e 

Centros de 
congressos

Salas de 
reunião 

Hospedagem



47

[ Lyon ]

DE AVIÃO
Aeroporto Internacional Lyon St Exupéry: 
Voos regulares para: 86 destinos internacionais > 34 destinos nacionais. 
Lyon está ligada a 120 destinos.

O Aeroporto Lyon-Saint Exupéry International está conectado à estação ferroviária 
central Lyon Part-Dieu a 30 minutos, disponível a cada 25 minutos. 

DE TREM
3 estações de trem TGV (HST):
Lyon Part-Dieu, Perrache e Aeroporto Saint Exupéry

Paris 23 A/R em dias de semana em 1h53min e conexão direta para/ou do 
Aeroporto Charles de Gaulle de Paris para Lyon Part-Dieu
> Lyon-Genebra: 1h50min 
> Lyon-Bruxelas: 3h37min
> Lyon-Ais de Provença: 1h20min
> Lyon-Avignon: 1h05min
> Lyon-Montpellier: 1h45min 

> Lyon-Marselha: 1h35min 
> Lyon-Lille: 2h50min 
> Lyon-Turin: 4h19min
> Lyon-Estrasburgo: 3h40min 
> Lyon-Londres: 4h40min 

ACESSO
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Pense grande 
sobre seus 
eventos! 
Escolha Marselha, 
a cidade atraente!

Marselha: um lugar natural mágico, com 2.600 anos de 
história. Uma cidade moderna e dinâmica com excelência nos 
mais inovadores segmentos empresariais e científicos. Uma 
cidade do conhecimento e criatividade.
Marselha foi escolhida a Capital Europeia da Cultura em 2013, 
com centenas de manifestações artísticas que acontecem em 
toda a região de Provença, especialmente em Marselha. O 
cobiçado título deu à Marselha, a segunda maior cidade da 
França, a chance de se reinventar, recuperar seu formidável 
porto e reforçar sua imagem, com três milhões adicionais de 
visitantes. Um destino em expansão com a inauguração de 10 
novos espaços culturais, novos hotéis luxuosos de 4 e 5 estrelas 
(InterContinental) e grande investimento na renovação dos 
Centros de convenções. Escolha Marselha, a cidade atraente!
→ 2ª cidade para congressos da França em 2014 (ranking ICCA)

Marselha

MARSEILLE CONGRÈS CONVENTION BUREAU
Pascale Bigo
Tel.: +33 (0)4 86 09 50 31 / 06 38 63 02 77
pbigo@marseille-tourisme.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.marseille-congres.com
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→  Variedade de indústrias: processamento de 
alimentos, biotecnologia, imunologia, genética, 
offshore, fotônica, carga, cruzeiros e de TI.

→  Marselha, reconhecida como polo comercial 
e plataforma de intercâmbio para o Sul da 
Europa. 

→  Como a segunda sede diplomática da França, 
Marselhatem desempenhado com sucesso o 
papel de relações internacionais (Onudi, World 
Water Council, World Bank). Um verdadeiro 
polo diplomático.

→  Uma cidade do conhecimento e criatividade: 
Aix-Marseille University: a 1ª universidade 
francesa, com 70.000 estudantes (Saúde, 
Ciências biológicas, Energia, Tecnologia, 
Medicina).

→  Um destino imperdível para o turismo de 
negócios, lazer, cultura, com capacidade de 
8.000 quartos de hotéis.

→  2º maior destino de filmagens de cinema na 
França. Com sua luz e natureza, Marselha atrai 
artistas e diretores de cinema. Marseille seduz 
por sua personalidade distinta e milhares de 
expressões...

[ Marselha ]

→  Ocean’s 19 World Congress 2019, 1.800 
participantes

→  Grupo Europeu para transplante de medula e de 
sangue 2017, 4.500 participantes

→  Congresso Nuclear Europeu 2014, 
1.000 participantes

→  Congresso Europeu de medicina física e 
reabilitação 2014, 1.500 participantes

→  5º Encontro multidisciplinar europeu sobre 
cânceres urológicos 2013, 1.000 participantes

→  6º Fórum Mundial da Água 2012, 
5.000 participantes

10 polos comerciais – 
10 polos de competitividade
•  Marselha, 2º Centro Francês 

para Pesquisas Científicas 
na França 

•  Ciências biológicas 
e Tecnologias: Polo 
Eurobiomédico

•  Fotônica e ótica: Polos 
Popsud/Optitec – incluindo 
a indústria espacial, ótica 
submarina, fusão nuclear, 
imagens médicas

•  Audiovisual e Multimídia: 
Polo PRIMI (Pôle Trans-media 
Méditerranée)

•  Aeroporto Marseille 
Provence: 2º aeroporto 
mais movimentado para 
transporte de mercadorias, 
depois de Paris. 1º aeroporto 
de baixo custo da Europa. 
Setores marítimo, comércio 
e intercâmbio

•  Química e Petroquímica: 
Polo Novachim – Química, 
Plásticos, Materiais

•  Polo Provence Côte d’Azur 
Events – Escritório de 
Convenção Regional 

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Marselha ]

Quartos Hotéis

Número de 
hotéis 33 30 25 15 4 14

Número de 
quartos 1.297 1.157 1.554 1.583 264 1.504

Locais para 
eventos

Salas Exibição 
(m²)

Marseille 
Chanot 

2 auditórios 
+ uma plenária 
ajustável com 
assentos que 
acomodam de 1.600 
a 3.200 pessoas 
25 salas de reunião
4 auditórios e área 
externa

70.120 m² 3.200 30 a 
120

Até 
120

Até 8.000 
no Palais e 
Auditórios

2.300 a 
8.000

Palais du Pharo 1 auditório 
20 salas de reunião 4.200 m² 900 30 a 

120
15 a 
90 1.000 80 a 

1.000

World Trade 
Center – WTC 11 salas de reunião 1.000 m² 380 180 45 380 400

Pullman Palm 
Beach Hotel

1 auditório 
11 salas de reunião

1.290 m² 360 150 60 300 500

Hospedagem

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

CAPACIDADE GERAL: 
4.800 PARTICIPANTES

1.142 79 43 3 3Marselha

<100 101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000 > 5.001Capacidades
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[ Marselha ]

Marseille Provence Airport: 3º aeroporto provincial para tráfego de passageiros. 
1º aeroporto de baixo custo na Europa (MP2).

MARSELHA, O PORTAL PARA PROVENCE, SUL DA FRANÇA

→  25 voos diários Paris / Marselha (75 minutos de voo).

→  Mais de 131 companhias aéreas que conectam diretamente 30 países / 105 
aeroportos. 

→  A apenas 3 horas de trem de Paris (Aeroporto Charles de Gaulle / Gare 
de Lyon), 3h30 de Genebra e 05h10 de Bruxelas.

→  A cidade é facilmente acessada do Aeroporto Internacional de Marseille 
Provence: 20 minutos de ônibus, táxi e trem (TER).

→  Da Estação Ferroviária de Saint-Charles, localizada no coração de Marselha: 
conexões diretas para o metrô, ônibus, aluguel de carros e a menos de 
15 minutos de três Centros de convenções.

CAPACIDADE GERAL: 
4.800 PARTICIPANTES

ACESSO
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Escolha a experiência 
de Mônaco para 
tornar seu evento 
um sucesso

Excelentes instalações em hotéis, que oferecem 
2.500 quartos, com uma verdadeira tradição de 
boas-vindas e um moderno centro de congressos com 
certificação ecológica, o Grimaldi Forum Monaco, que é 
internacionalmente reconhecido por seu profissionalismo. 
Situado no coração da Europa, a menos de duas horas de 
avião de grandes centros urbanos, fica situado próximo ao 
aeroporto internacional de Nice Côte d’Azur e é facilmente 
acessado. O patrimônio de Mônaco não é apenas 
geográfico: há outras vantagens menos conhecidas. 
Com um calendário de mais de 700 eventos empresariais, 
incluindo numerosos congressos associativos, Mônaco 
tem fortalecido sua posição como destino para eventos. 
Os preços são acessíveis, o clima é de sol mesmo no 
inverno e a imagem do Principado é forte e dinâmica.

Mônaco

MONACO CONVENTION BUREAU 
Laurence Papouchado
Vice-diretor 
Tel.: +377 92 16 60 41
lpapouchado@gouv.mc

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.monacoconventionbureau.com
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[ Mônaco ]

→  Mônaco é uma “cidade-nação” que trabalha 
muito e uma plataforma de economia bastante 
diversificada. Os principais setores empresariais 
no Principado são os de saúde, banco e finanças, 
alta tecnologia, turismo, comércio internacional, 
transporte e imobiliário.

→  Mais de 5.000 empresas estão estabelecidas 
no Principado, gerando mais de cinquenta mil 
empregos. 

eventos de sucesso

Os polos comerciais 
mais fortes para MICE em 
Mônaco são:
•  Médico: O setor de saúde 

de Mônaco é conhecido 
pela qualidade de seus 
profissionais e de suas 
instalações em diversas 
áreas de especialização

•  Finanças: A indústria 
de finanças de Mônaco 
é impulsionada por 36 
bancos e 44 empresas 
de gestão de fundos e 
carteiras

•  Novas tecnologias: 
Mônaco é o lar de 
empresas nas áreas 
de computação, 
telecomunicações e novas 
tecnologias

•  Economia sustentável: 
Mônaco tem sido uma 
defensora respeitada e 
dedicada para causas 
do meio ambiente, 
proteção do oceano e 
de desenvolvimento 
sustentável em escala 
mundial. 

surgeons don’t operate 
on Blackjack taBles

Monaco’s healthcare sector is renowned for the quality 
of its professionals and its facilities in several specialist 
fields. It is one of the pillars of Monegasque industry.
Thanks to the reputation of its healthcare sector and the 
appeal of the Principality, Monaco has been the venue of 
choice for medical as well as paramedical, pharmaceutical 
and cosmetic congresses over the years.

Choose Monaco and harness the expertise that will make 
your event a success.

YOUR EVENT NEEDS MONACO
www.visitmonaco.comConvention Bureau

w
w

w
.c

ol
ib

ri.
m

c

in monaco

→  Conferência Mundial da Organização Mundial de 
estudos especializados em doenças do esôfago 2015, 
600 participantes

→  83ª Assembleia Geral da Interpol 2014, 1.500 
participantes

→  Rendez Vous de Septembre 2014 – 58ª edição, 2.700 
participantes

→  IOC World Conference 2014, 1.000 participantes 
→  APG World Connect 2014, 500 participantes 
→  Osteology Symposium 2013, 2.000 participantes

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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Salas de reunião Capacidade Exibição (m²)

ENTRADA PRINCIPAL

Esplanade 
Princesse Grace 1.825 m² de frente para o mar

Grande Verrière 
(assinatura arquitetônica 
do edifício)

1.500 m²

AUDITÓRIO E SALAS DE REUNIÃO

Salles des Princes 1.800 assentos com mesas 
dobráveis

Salle Prince Pierre
800 assentos com mesas 

dobráveis e 350 assentos de 
sala de aula 

Salle Camille Blanc
400 assentos com mesas 

dobráveis e 177 assentos de 
sala de aula

13 salas comitê que podem ser divididas em 22 salas 
para até 1.200 pessoas em estilo de teatro.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

Espace Ravel 4.205 m² (com 2.546 m² sem pilares) de 
frente para o mar com luz natural

Espace Diaghilev 3.901 m² com uma entrada privada do 
Esplanade Princesse Grace

Foyers 2.000 m²
Ótimos lugares para socialização

[ Mônaco ]

CONVENTION CENTRE GRIMALDI FORUM
→  Um centro de convenções de alta 

tecnologia, com certificação ecológica 
e reconhecido internacionalmente por 
profissionais

→  35.000 m² de área útil utilizável
→  Sedia todos os tipos de eventos 

profissionais: reuniões, congressos, 
convenções, lançamentos de produtos, 
feiras e exposições

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

CAPACIDADE GERAL: 3.000 PARTICIPANTES

Quartos

41 399 1.389 635

Hospedagem
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[ Mônaco ]

AEROPORTO INTERNACIONAL NICE COTE D’AZUR 
O Principado do Mônaco possui localização geográfica privilegiada no coração da 
Europa, a menos de duas horas de voo das principais capitais europeias. O Aeroporto 
Internacional de Nice Côte d’Azur fica nas proximidades, conectado à Mônaco por um 
leque de opções de transporte.
→ 90 min de Paris

→ 90 min de Bruxelas

→ 90 min de Frankfurt

→ 08h de Nova Iorque 

→ 03h20min de Moscou

→ 06h00 de Dubai

→ 50 min de Genebra

→ 120 min de Londres

É o segundo aeroporto mais movimentado da França, com mais de 11 milhões de 
passageiros por ano, ligando o Principado de Mônaco a mais de 100 destinos em 
todo o mundo. 70 voos por dia se conectam aos principais centros da Europa. 

Transferências entre Nice e Mônaco:
HELI AIR MONACO: Um helicóptero decola a cada 15 ou 30 minutos, dependendo 
da época, para um voo de 7 minutos entre Nice e Mônaco. Um ônibus de transporte 
gratuito é fornecido na chegada ao Principado.
ÔNIBUS: RCA Nice Airport Express opera transferências regulares via estrada entre o 
Aeroporto de Nice Côte d’Azur e Mônaco (45 minutos). O serviço é executado durante 
todo o ano, das 07h00 às 21h00 (a cada 30 minutos).

ACESSO
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O lugar ideal para 
sediar seu evento 
de negócios no sul 
da França

Aninhada entre mar, vinhedos e montanhas, Montpellier Médi-
terranée Métropole é considerada uma das melhores cidades 
francesas em termos de organização de congressos e mostras 
internacionais. Cidade histórica e efervescente com atrações 
classificadas entre os locais mais prestigiosos do patrimônio 
da humanidade, Montpellier tem o estilo de vida mediterrâneo 
com todos os recursos de uma grande cidade.
→ Entre as 6 melhores cidades francesas para congressos em 
2014 (ranking da ICCA)

Montpellier

MONTPELLIER MEDITERRANEE TOURISM & CONVENTIONS
Marie-Dominique BELLAMY-CLAUZEL
Gerente de marketing e vendas
Tel.: +33 (0)4 67 60 19 35 / +33 (0)6 70 86 72 54
congres@ot-montpellier.fr

www.bureaudescongres-montpellier.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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→  DEMOGRAFIA
-  1a em desenvolvimento demográfico na França
- 8a maior cidade da França 
- 419.291 pessoas na Grande Montpellier
- Área de 43.421 ha
-  50% da população tem menos de 34 anos de 

idade (fonte: Instituto Nacional de Estatística)

→  ECONOMIA
-  1º lugar na França em termos de intensidade de pes-

quisas do setor público: INRA, CNRS, CIRAD, INSERM, 
IRD e IRSTEA (Instituto Nacional de Estatística)

-  Destino número um na Europa devido ao baixo 
custo para realização de negócios

-  4ª melhor incubadora de negócios no mundo para 
implementações

-  5 polos de competitividade

[ Montpellier ]

→  2018 CONGRESSO DA SOCIEDADE DE AQUACULTURA, 
2.000 participantes 

→  2018 CONGRESSO MUTUALITÉ FRANÇAISE, 
4.000 participantes

→  2016 40º DIA DOS OBSTETRAS E GINECOLOGISTAS 
FRANCESES, 3.000 participantes

→  2016 5º CONGRESSO INTERNACIONAL ECOSUMMIT, 
2.000 participantes

→  2016 ENCONTRO DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE TROMBOSE E HOMEOSTASE, 2.500 participantes

→  2016 MOSTRA DO MERCADO DE VIAGENS  
RENDEZ-VOUS EN FRANCE, 2.500 participantes

→  2016 CONGRESSO DA UNIÃO INTERFEDERAL NA-
CIONAL DE PROJETOS E ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 
SOCIAIS E DE SAÚDE, 1.800 participantes

→  2015 CONGRESSO DA UNIÃO SOCIAL FRANCESA PELA 
HABITAÇÃO, 3.770 participantes/11.500 visitas

eventos de sucesso

•  SAÚDE: Polo de competiti-
vidade em biomédica euro-
peia, setor farmacêutico

•  Agronomia: Polo de 
competitividade  
Qualiméditerranée

•  Tecnologia da informação 
e comunicação: Polo de 
competitividade Optitec

•  Meio ambiente: Polos de 
competitividade Derbi, 
Trimatec e Risques

•  Água: polo de competitivi-
dade global sobre a água

p o l o s 
COMERCIAIS

→  CLASSIFICAÇÕES
-  6ª cidade para congressos da França 

(ranking ICCA)
-  3ª cidade mais popular na França devido ao 

seu ambiente profissional 

→  ESTUDANTES EM MONTPELLIER
-  71.329 estudantes
- 16% são alunos internacionais 
- 6 escolas de engenharia

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para eventos Salas Exibição (m²)

Centro de Convenções Le Corum 3 auditórios (318, 745 e 2.000 assentos) 
25 salas 6.000 m²

L'Arena 7.500 assentos 5.000 m²

Centro de exposições 10 salões 
1 centro de congressos

60.000 m² (internos) 
70.000 m² (externos)

Le Zénith Sud 1.000 - 4.000 assentos

CAPACIDADE GERAL: 
10.000 PARTICIPANTES

130 45 20 6 2

< 100 101 a 250 251 a 
1.000

1.001 a 
5.000 > 5.001Capacidades

[ Montpellier ]

Quartos
Quartos- 

residência de  
2 a 4 estrelas

Montpellier 
Méditerranée 

Metrópole e litoral
1.581 2.029 1.387 26 1.950

Com aproximadamente 6.400 quartos de hotel e 2.440 quartos- 
residências, Montpellier Méditerranée Metropole e seu litoral ofe-
recem variadas escolhas entre os charmes do centro histórico em 
calçadão e o conforto habitual das grandes redes internacionais. 

Salas de  
reunião 

Espaços para  
eventos e centros 

de congressos

Hospedagem
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[ Montpellier ]

A maior área para pedestres e a maior malha de bondes da França!

DE AVIÃO
Aeroporto Internacional Montpellier Méditerranée (a 8 km do centro): voos 
regulares para 19 destinos internacionais e 7 destinos nacionais.

DE TREM
Estação do TGV Saint Roch no centro da cidade: trens de alta velocidade para 
todas as grandes cidades francesas e europeias.

ACESSO
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Um ótimo lugar para 
conhecer o melhor

Nancy dá a você as boas-vindas de braços abertos... Da Ville Vieille 
(Cidade Antiga) à Praça Stanislas, dos museus e locais de espetá-
culos aos bares e restaurantes pitorescos, a Capital dos Duques 
de Lorraine cultiva carinhosamente seu estilo de vida inigualável. 
Classificada em quarto lugar na lista das cidades mais artísticas da 
França (Journal des Arts, 2013), Nancy oferece o cenário ideal para 
eventos paralelos a reuniões, convenções e feiras. 

Nancy

NANCY CONVENTION BUREAU
Mathias Lucien RAPEAUD 
CEO - NANCY TOURISME ET ÉVÈNEMENTS
Tel.: +33 (0)3 8335 8469 
ml.rapeaud@nancy-events.com

www.nancy-events.com

SEU CONTATO PRINCIPAL
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→  Saúde e biologia
→  Ciência da computação e economia digital 
→  Construções ecológicas
→  Bancos e finanças

→  2015  Fórum de Madeira e Construções, 1.200 participantes
→  2015  Dia Nacional de Infectologia, 1.500 participantes
→  2015  SGA: Recursos minerais em um mundo sustentável, 700 participantes
→  2015  Congresso da Empresa Francesa de Medicina Vascular, 1.200 participantes 

eventos de sucesso

[ Nancy ]

MATERALIA 
FIBRES

HYDREOS

→  DADOS ESTRATÉGICOS 
-  Locais da UNESCO (3 praças): Place Stanislas, 

de la Carrière and d’Alliance.
-  6 museus e monumentos da Idade Média ao 

século XXI, incluindo muitos exemplos refinados 
de Art Nouveau (que nasceu na França), Art Déco 
e Street Art.

-  Culinária típica local: doces de bergamota, 
macarons, quiches, Patê Lorrain, ameixas 
Mirabelle, vinho.

-  Reputação nacional artística e cultural: Ópera 
Nacional, Balé Nacional, orquestras e teatros.

- 45.000 estudantes
- 23.000 empresas
- Área: 330.000 habitantes

p o l o s 
COMERCIAIS

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para eventos Salas Exibição (m²)

Centre Prouvé
Centro de convenções

20.000 m²

3 pavilhões de exposições 3.000 m²

2 auditórios 850/300 m²

1 espaço panorâmico para 
recepção

1.200 m²
1.200 assentos

2 saguões 800/300 m²

13 salas de reunião

Parc des Expositions
8 salões 15.400 m²

9 terraços externos 13.000 m²

Le Domaine de l’Asnée 1 anfiteatro
13 salas de reunião 13.000 m²

Estádio Marcel Picot 6 salas de reuniões incluindo  
1 sala com 420 assentos

Le Zénith 4.700 assentos internos
Até 12.000 assentos externos

[ Nancy ]

Salas de  
reunião 

Centros de 
congressosCapacidades < 100 101 a 

250
251 a 
1.000

1.001 a 
5.000

> 
5.001

Nancy 74 23 5 1 -

Quartos Outros Total

Nancy 522 1.548 400 - 504 2.974

Hospedagem
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[ Nancy ]

DE AVIÃO
O aeroporto de Lorraine fica a 30 minutos de carro ou ônibus da estação de trem.
O aeroporto internacional de Luxemburgo fica a 75 minutos.
O aeroporto Nancy-Essey fica a 10 minutos e está disponível para a comunidade 
de negócios.

DE TREM
Estação de trem de Nancy: a menos de um minuto a pé do Centro de Convenções 
Centre Prouvé e a 10 minutos a pé da Place Stanislas, Unesco.
Paris e Luxemburgo: 90 min.
Estrasburgo: 75 min.
Aeroporto Internacional Roissy-Charles de Gaulle por trem direto de alta 
velocidade: 70 min. 

DE CARRO
Ligação direta com Paris pelas autoestradas A31 e A4.

ACESSO

DEUTSCHLAND
ALLEMAGNE

AUSTRIA
AUTRICHE

NEDERLAND
PAYS-BAS

ITALIA
ITALIE

SCHWEIZ
SUISSE

UNITED KINGDOM
ROYAUME-UNI

BELGIË
BELGIQUE

Basel
Train : 2 h 50

Berne
Train : 4 h 10

Strasbourg
Train : 1 h 15

Aéroport CDG
Train : 1 h 10

Stuttgart
München

Frankfurt am Main

NANCY

Bordeaux
Train : 5 h 50

Nice
Avion : 1 h 15

Lyon
Avion : 1 h 00
Train : 4 h 10 Milano

Avion : 3 h 10

Marne-la-Vallée
Train : 1 h 10

Lille
Train : 3 h 30

Toulouse
Avion : 1 h 50

Rennes
Train : 4 h 15

Paris Est
Train : 1 h 30

Nantes
Train : 4 h 20

London

Massy
Train : 1 h 45

Zürich

Luxembourg
Train : 1 h 30

Bruxelles / Brussels
Train : 3 h 30

Avion : 3 h Köln

Amsterdam
Avion : 4 h 00

Berlin

Dijon
Train : 2 h 20

Reims
Train : 45’

Genève
Train : 5 h 30

Metz 

Sport / Sport
Culture et art de vivre / Culture and Lifestyle
Lieux de congrès et de convention
Convention venues
Axes autoroutiers / Motorways

Retrouvez les établissements de l’Université de Lorraine sur :
Learn about the Lorraine University institutions at:
http:// www.univ-lorraine.fr/content/plans-dacces

1 h 30 > Paris Gare de l’Est
1 h 10 > Paris CDG
1 h 30 > Luxembourg
3 h 45 > Frankfurt am Main
2 h 50 > Basel
3 h 30 > Bruxelles

1 h 40 > Marseille
1 h 15 > Nice
1 h 50 > Toulouse
3 h 10 > Milano

Marseille
Avion : 1 h 40
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Uma cidade 
criativa que 
vai sempre lhe 
surpreender

Localizado no oeste da França, no coração da cidade, La Cité 
Nantes Events Center oferece um cenário ideal para todos os tipos 
de eventos de 200 a 4.000 participantes.
Voos diretos para 65 destinos, localizado em frente à estação TGV, 
com capacidade global de 8.643 quartos e 1.100 quartos a uma 
curta distância de La Cité, 3 auditórios (450, 800 e 2.000 lugares), 
6.000 m2 de espaço para exposições, 30 salas para intervalos, 
serviços sustentáveis (IS0 26000-1º centro de convenções francês 
com certificação AIPC Quality Standards Gold).
→  Entre as 9 melhores cidades para congressos da França em 

2014 (ranking ICCA)

Nantes

LA CITÉ NANTES EVENTS CENTER
Sandrine Chauve
Gerente de Desenvolvimento
Tel.: +33 (0)2 51 88 20 48 / 06 22 79 03 63
sandrine.chauve@lacite-nantes.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.lacite-nantes.com



65

[ Nantes ]

SETORES CHAVE QUE CONTRIBUEM PARA A 
EXCELÊNCIA DA REGIÃO:
- Biotecnologias e cuidados da saúde
-  Agro-alimentar
- Desenvolvimento sustentável
-  Madeira e eco-construção
- Materiais complexos compostos e de metal
- Tecnologias da informação e comunicação
-  Ciências do mar (energia renovável marinha)
-  Espaço aéreo 
-  Criação e Design/Indústrias culturais 

(Quartier de la création)
- Economia digital

•  Atlanpole Biotherapies: 
Biotecnologias / Saúde

•  EMC2: Materiais / 
Microtecnologia / 
Mecânica

•  Elastopôle: Química / 
Materiais

•  Nova Build: Engenharia 
civil e eco-construção 

•  IDforCAR: Transporte
•  Images et Réseaux:  

Tecnologias da 
informação e 
comunicação 

•  Pôle Mer Bretagne 
Atlantique: economia 
do mar

•  S2E2: Energia
•  Valorial, Vegepolys: 

Agricultura, Agro-
alimentos

UMA VITALIDADE ECONÔMICA
-  30.000 estabelecimentos no setor terciário
-  Grandes corporações internacionais: Airbus, 

LU, Vivalis, Armor, Eurofins

UMA REDE DE ENSINO SUPERIOR E 
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA:
Mais de 2.200 pesquisadores em 
200 laboratórios, 70 equipes de pesquisa, 
54.000 alunos

→  10ª Conferência Europeia Anual de Reologia 2015, 
700 participantes

→  64ª Assembleia Geral CIRP 2014, 650 participantes

→  24ª International ICFMH symposium – Food Micro 2014, 2014, 
600 participantes

→  22º Encontro Anual da Sociedade Europeia de pesquisa 
ortopédica (European Orthopaedic Research Society, EORS) 
2014, 400 participantes

→  Conferência Internacional Ecocity 2013, 800 participantes

→  64º Encontro Anual da Associação Europeia para Produção Animal 
– (European Association for Animal Production, EAAP) 2013, 
1.400 participantes

→  18º Congresso da Associação Mundial Veterinária para Aves – 
WVPA 2013, 1.000 participantes

→  Conferência Internacional sobre Engenharia Oceânica, Offshore 
e Ártica (International Conference on Ocean, Offshore and Arcti 
Engineering, OMAE) 2013, 1.100 participantes

→  36º Encontro Anual do Grupo de Trabalho europeu de 
Eletrofisiologia Celular Cardíaca 2012, 1.100 participantes

→  Associação Europeia para Educação Internacional (European 
Association for International Education, EAIE) 2010, 
3.500 participantes

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Nantes ]

Quartos Quartos- 
residências

Nantes 968 1.447 2.121 1.488 2.619

Hospedagem

Salas Exibição (m²)

CENTRO DE EVENTOS LA CITÉ 
NANTES

3 auditórios
6.000 m²

450 a 2.000

30 salas de reunião 30 a 300

EXPONANTES 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES

6 salões
60.000 m²

-

10 salas de conferências 50 a 550

ZENITH NANTES METROPOLE 2 salas - 6.500

SALONS D’AFFAIRES DE LA CCI 12 salas - 306

CHÂTEAU 
DE LA PIGOSSIÈRE 6 salas - 380

Espaços para  
eventos e centros 

de congressos



67

Localizada no coração da cidade, La Cité oferece 
um espaço ideal para eventos com 200 a 4.000 
participantes. La Cité esbanja um complexo ar-
quitetônico impressionante junto à mais linda 
paisagem próximo ao Rio Loire. Com serviços 

sustentáveis e equipe muito acolhedora, La Cité 
é um espaço que atende aos mais altos padrões 
internacionais do setor. É o único centro de con-
venções da França com os padrões de qualidade 
AIPC “Gold”.

La Cité 
Centro de Eventos de Nantes

Salas Exibição 
(m²)

Grande Auditório 2.000

Auditório 800 800

Auditório 450 450

Áreas de exposição 
incluindo o Grande 
Salão (3.000 m²)

6.000
m²

30 salas de reunião com 30 a 300 assentos

[ Nantes ]

CENTRO DE EVENTOS LA CITÉ NANTES
→  A 20 minutos do aeroporto internacional
→  No coração do centro da cidade, em frente 

à estação TGV
→  Um hotel 4 estrelas no local
→  Serviço de bufê: até 3.400 participantes
→  2 entradas separadas para permitir eventos 

simultâneos
→   Serviços técnicos inovadores com equipes 

internas: 46 atividades especializadas

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos
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[ Nantes ]

DE AVIÃO

1 hora de Paris e de Londres, os principais centros europeus

Todas as capitais europeias em menos de 2 horas

Voos diretos entre 65 destinos , sendo 38 europeus

20 minutos de serviço de transporte terrestre para La Cité Nantes Events Center

DE TREM DE ALTA VELOCIDADE

2 horas de Paris

Com 21 viagens ida e volta/dia para Paris a cada meia hora

Viagem direta para o aeroporto de Paris CDG. Viagem direta para Lille (4 horas); 
Lyon (4h35min), Estrasburgo (6 horas)

5 minutos a pé de La Cité Nantes Events Center

ACESSO
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Rede Accor para Eventos na França
Para seus eventos

mais de 630 hotéis
Até 2.000 pessoas

Contato
France.convention@accor.com

Pub Meeting_A4_3.indd   1 18/03/2016   10:58

Receba as Boas-Vindas

R e u n i õ e s  e  E v e n t o s
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Dedicação e 
excelência 
em sediar 
conferências 

Nice

NICE CONVENTION BUREAU
Sabrina Volle
Tel.: +33 (0)4 92 14 46 28 / 06 72 91 97 72
sabrina.volle@otcnice.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

http://en.meet-in-nice.com 

Nos últimos anos, Nice vem desfrutando de uma verdadeira revolução 
econômica e arquitetônica. Criativa, dinâmica e jovem, Nice está borbulhando 
com criações inovadoras dignas das maiores capitais da Europa.
Nice está constantemente crescendo e evoluindo, sempre se sobressaindo! 
Exibe infraestruturas de ponta, desde seu aeroporto internacional – o mais 
movimentado da França, depois de Paris – até suas acomodações, que 
combinam serviços de qualidade com grande capacidade, além de facilitar 
o planejamento de eventos. É também a moradia de pesquisas médicas de 
ponta com o Hospital Universitário de Nice (University Hospital of Nice, CHU) 
e Pasteur 2, centro que reúne, no mesmo local, um hospital, um centro de 
pesquisa e um campus universitário com um grande auditório para reuniões.
Finalmente, Nice é uma cidade dedicada à sustentabilidade – através da 
certificação ISO 140001 obtida pelo Centro de Congressos e Exposições 
Acropolis, novas inaugurações, como o Estádio Olímpico, Allianz Riviera, ou 
projetos em andamento como o Eco-Valley, que terá um centro de exposições 
e congressos de 75.000 m².
→  Com base na Previsão de Encontros Globais da American Express, Nice é o 

6º destino europeu mais popular para reuniões e organização de eventos.
→  Entre as 4 melhores cidades para congressos na França em 2014 

(ranking ICCA)
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[ Nice ]

O Metropolis Nice Côte d’Azur apoia 7 dos 11 polos 
de competitividade regionais:

→  Ciência da Vida: engenharia médica e biológica, 
indústria farmacêutica, biotecnologia, química 
e aromas, cosmetologia, biomateriais, mundo 
vegetal, produtos veterinários. 

→  TIC: Internet, projeto de software, 
telecomunicações, componentes elétricos, 
softwares de sistema de rede, serviços 
associados. 

→  Eco-Empresas: Produção de bens e serviços para 
medir, prevenir, limitar ou corrigir os impactos 
ambientais, como a poluição da água, ar, solo, 
bem como problemas relacionados com resíduos, 
ruído e ecossistemas 
 Elas incluem as tecnologias, produtos e serviços 
que reduzem os riscos ambientais, minimizam a 
poluição e economizam recursos.

→  Turismo/Lazer/Turismo empresarial – 10.000 
quartos de hotéis e 200 salas de reuniões. 

→  ADPD Alzheimer & Parkinson Diseases [Doenças de 
Alzheimer e Parkinson] 2015, 3.200 participantes 
(recorde de número de pessoas)

→  ISHLT (Transplante de Coração e Pulmão) 2015 
3.050 participantes

→  Euretina 2015, 5.000 participantes
→  EVER 2015, confirmado em Nice até 2018 
→  Cardiostim 2014 2014, 5.200 participantes (a cada 

dois anos em Nice)
→  TM Forum Live  2014, 3.500 participantes

•  Solutions communicantes 
Sécurisées – SCS 

•  PASS – Perfumes, 
aromas, cheiros, sabores 

•  Eurobiomed 
•  Capénergie
•  Riscos
•  Mer PACA
•  Pégase

eventos de sucesso

→ Eventos / cultura
→  Pesquisa médica de ponta: o Hospital 

Universitário de Nice (CHU) – Nice 
CHU é muito ativo em pesquisas e 
inovações, com uma posição estável 
graças ao seu envolvimento em TI e 
tecnologia da comunicação para o 
setor da saúde, bem como a projetos 
ambiciosos como o “Pasteur 2”, o 
maior projeto de construção de um 
hospital na França.

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Nice ]

Locais para eventos Salas Exibição 
(m²)

Centro de Convenção 
Nice-Acropolis

4 auditórios
- Apollon
- Athena
- Hermes
- Iris

356 m²
142 m²

2.500
758
300
250

Espaços
Agora 1 – 2 -3
Méditerranée
Rhodes
Les Muses
Terrasses les Muses
Galiéni 1 à 5
Galliéni AB

4.015 m²
1.800 m²
2.500 m²
2.600 m²
1.500 m²
228 m²
140 m²

1.500
1.300
2.000

228
140

315
1.000

51
60

600
1.100
1.500
2.000
600

1.000
1.300
1.800
2.200
1.000

Centro de Exibição 
Nice-Acropolis

Salão
Mezaninos
Auditorium Thémis
4 salas 

12.120 m²
2.120 m²

2.702 m²
262
500

350

40 Hôtels 
Outros locais para 
eventos:
Nikaïa
Museus

Capacidade máxima 

Auditório 
Auditórios

1.040

6.000
220/500

536 1.000 1.200

Centros de 
congressos

CAPACIDADE GERAL: 
ATÉ 5.000 PARTICIPANTES

Salas

428 3.663 3.442 417Nice

Nice 52 19 16 3 1

<100
101 

até 250
251 

até 1.000
1.001 

até 5.000 > 5.001Capacidades

Hospedagem

Salas de 
reunião 
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[ Nice ]

ACESSO

CAPACIDADE GERAL: 
ATÉ 5.000 PARTICIPANTES

Nice: acesso fácil
- Um aeroporto internacional a 10 minutos do centro da cidade
- 59 companhias aéreas, 104 destinos em mais de 35 países

→ Paris: 214 – 1h25

→ Londres: 147 – 2h10

→ Zurique: 28 – 1h20

→ Frankfurt 28 – 1h40

→ Genebra: 45 – 1h00

→ Bruxelas 41 – 1h45

→ Barcelona: 24 – 1h05

→ Amsterdã: 39 – 1h45 

→ Copenhaguen: 23 – 2h20

→ Moscou: 14 – 3h50

→ Dubai: 7 – 6h00

→ Nova Iorque: 7 – 7h50 

DESTINOS E FREQUÊNCIA/DURAÇÃO (para citar alguns)
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Somos pessoas são 
muito importantes no 
norte da França 

O Escritório de Convenções Nord France, organização sem fins 
lucrativos, representa a região maior situada logo acima de Paris. 
Localizada entre as quatro principais capitais do norte da Europa, 
a região oferece 6 centros de exibição, uma ampla gama de hotéis 
e inúmeras opções de espaços para eventos. O Escritório de 
Convenções Nord France oferece experiência e serviço imparcial 
para associações: desde a produção da licitação até a viagem de 
familiarização, ao mesmo tempo em que divulga a região. Por isso, 
podemos orientar melhor nossos clientes. Terra de inovações em 
ferrovias, técnica têxtil, automóveis, nutrição alimentar e química 
sustentável, o Nord Pas de Calais - Picardie (norte da França) abriga 
uma grande comunidade acadêmica e científica que representa a 
região em muitos campos diferentes de excelência.

NORD FRANCE CONVENTION BUREAU
Valérie LEFEBVRE
Gerente de projetos e congressos 
Tel.: +33 (0)3 59 56 21 86 / +33 (0)6 37 58 44 02
Valerie.lefebvre@nord-france-convention.com

www.nord-france-convention.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

NORD PAS DE CALAIS - 
REGIÃO DE PICARDIE



75

[ NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE REGION ]

→  2018 Congresso Internacional de Ciências Heráldicas 
e Genealógicas – ICGH , 300 participantes – Arras 

→  2017 Sociedade Francesa de Medicina Vascular, 
1.200 participantes – Amiens 

→  2017 Fundação Europeia de Patologia Botânica, 
EFPP, 300 participantes – Dunkerque 

→  2016 Encontro da Primavera da Sociedade Europeia de 
Pesquisas em Materiais – EMRS, 2.500 participantes – 
Lille 

→  2016 Congresso Internacional de Ciências e Futebol, 
300 participantes – Valenciennes 

→  2014 Convenção Nacional Lions, 1.800 participantes 
– Le Touquet-Paris- Plage 

eventos de sucesso

•  Economia sustentável:  
MATIKEM (Uso Sustentável 
de Materiais e Aplicações), 
IAR Indústrias e Agrorrecursos 
(biorrefinaria), tecnologia 
sustentável 

•  Transporte:I-Trans: (polo 
ferroviário número um da 
França), automóveis, polo 
tecnológico de mobilidade 
inovadora e sustentável

•  Serviços: logística, capital 
europeia do e-commerce

•  Inovação: Up-Tex  (têxteis 
ténicos) Robonumerique 
(robótica na nuvem) PICOM 
Polo industrial do varejo

•  Desenvolvimento susten-
tável: Team² (tecnologias 
ecológicas para o meio 
ambiente do futuro), setor 
de energia eólica, ecoagri-
cultura, Agrifood, Aquimer 
(posicionamento dos 
produtos pesqueiros como 
ingredientes futuros com 
base no desenvolvimento 
sustentável) 

•  Saúde: NSL Nutrição Polo 
de Longevidade em Saúde, 
EGID (Centro Europeu de 
Excelência em Diabetes), 
Economia para Idosos 

p o l o s 
COMERCIAIS

→  DEMOGRAFIA
- 6 milhões de habitantes 
-  A região francesa mais jovem e a 3ª mais jovem na 

Europa (menos de 20 anos) 

→  ECONOMIA
-  9 polos de competitividade e 18 polos comerciais 
-  78 milhões de consumidores com € 1,5 bilhão em 

rendimentos livres para investimento no raio de 
300 km do norte da França 

→  ESTUDANTES
-  200.000 estudantes em Nord Pas de Calais - Picardie 
-   Maior polo estudantil da França, depois de Paris 
-  23 escolas de engenharia e 10 escolas de administração 
-  10% dos engenheiros franceses estudaram na região

→  SETOR ECONÔMICO 
-  Transporte e mobilidade ecológica 
-  Saúde e nutrição 
-  Inteligência de ambientes e internet das coisas 
-  Química, materiais e reciclagem 
-  Energia
- Imagens digitais e setores criativos 

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para 
eventos Salas Exibição 

(m²)

Centro de Congres-
sos Valenciennes 
Métropole 

3 auditórios 
 + Salles de concert 
+1 sala de reuniões

4.200 m² 
800 
300 
150

20 a  
150 - 896 1.500

Centro de Congres-
sos Touquet- 
Paris-Plage

1 auditório  
+11 salas 
de reunião

2.000 m² 316 80 a  
750

30 a  
100 650 900

Centro de Congres-
sos Dunkerque 
Kursaal 

1 auditório  
+8 salas 
de reunião

6.200 m² 
500 

1.000 
3.500

60 a 
3.500

24 a  
48 2.000 4.000

Artois Expo 
Congres

1 auditório 
5 salas de reunião 5.500 m² 

150 
250 

1.000 
3.500

250 a  
3.500

18 a  
60 3.000 4.500

Lille Grand 
Palais 
Convention 
Centre 

3 auditórios + 
Zenith Arena 
+ 30 salas de reunião 

18.000 m² 

4.500 
1.500 
500 
300 
50 a  

1.200

50 a  
510

26 a  
440

50 a  
5.000

50  
a 

5.000

Megacité Amiens 2 auditórios  
+ 11 salas de reunião 10.000 m² 80 a  

300
20  

a 45
19  

a 40 330 590

CAPACIDADE GERAL: 
4.500 PARTICIPANTES

Salas NC

Arras 0 214 272 137 0 273

Touquet-Paris-
Plage 0 153 250 500 0 181

Valenciennes 209 287 522 228 75 175

Dunkerque 146 453 580 57 0 635

Amiens 221 245 527 196 12 201

Metrópole 
europeia de 
Lille 

604 1.745 3.105 1.874 250 628

[ NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE REGION ]

Salas de reunião 
Hospedagem

Centros 
de congressos
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1h

2h15

LILLE Bruxelles

Paris

Cologne

Luxembourg

Amsterdam

Londres

3h

50mn

35mn

40mn

1h30

1h40

4h

2h40

3h30

1h20
Calais

Manche

Paris Aéroport CDG

Thalys
Mer du Nord

Douvres

AMIENS

CAPACIDADE GERAL: 
4.500 PARTICIPANTES

[ NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE REGION ]

Norte da França, no coração da Europa 

DE AVIÃO

O aeroporto internacional Lille Lesquin está situado a 10 minutos do centro da cidade de Lille.
Mais de 50 destinos nacionais e europeus

A 50 minutos do Aeroporto Internacional Roissy-Charles de Gaulle com trem direto de alta 
velocidade. 

Aeroporto Beauvais Paris Tillé: Mais de 70 destinos europeus. 
A 1 hora dos aeroportos Brussels South Charleroi e Brussels National Airport (Zaventem)

DE TREM

4 capitais europeias em menos de três horas:
Bruxelas: 34 min, 14 TGV e Eurostar/dia
Paris: 60 min, 26 TGV/dia 
Londres: 80 min, 9 Eurostar/dia 
Amsterdã: 160 min, 2 Thalys/dia

ACESSO
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O lugar para 
se reunir

Paris é uma mistura de ambientes e culturas com algo novo para 
oferecer em cada esquina: monumentos, arquitetura, avenidas 
históricas, parques e jardins. 
→  29 milhões de visitantes por ano vindos do mundo todo, sendo 16 

milhões profissionais.
→  4 locais do Patrimônio Mundial da UNESCO.
→  Reconhecida experiência em reuniões de associações, com mais de 

1.000 congressos, reunindo 750.000 participantes em 2014.
→  A atratividade de Paris como destino para congressos significa 20% 

mais participantes.
→  Em 2014, Paris foi a nº1 no ranking mundial da ICCA.

Paris

PARIS CONVENTION BUREAU
Cécile Mairaville
Tel.: +33 (0)1 49 52 53 88
cmairaville@parisinfo.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.convention.parisinfo.com
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[ Paris ]

→  6 milhões de empregos (excluindo o 
setor público) na região de Paris 

→  618.567 empresas na região de Paris 
(sendo 252.128 na cidade de Paris)

→  Setores de excelência: Indústria 
aeroespacial e de defesa, cosméticos, 
eco-tecnologias, serviços financeiros, 
TIC, imagem e multimídia, ciências 
biológicas, logística, mobilidade. 

→  Congresso Mundial e Reunião Mundial de Líderes– 
UICC 2016, 4.000 participantes

→  26º Encontro Europeu de Hipertensão – ESH 2016, 
8.000 participantes

→  Conferência Mundial de Gás – WGC 2015, 5.000 
participantes

→  28º Congresso Internacional de Psicologia Aplicada 
(International Congress of Applied Psychology, ICAP) 
2014, 8.000 participantes 

→  Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia 
2011, 33.000 participantes

•  Advancity 
(Desenvolvimento 
sustentável)

•  ASTech Paris Region 
(Aeroespacial)

•  Cap Digital (Conteúdo 
digital)

•  Cosmetic Valley 
(Cosméticos)

•  Finance Innovation 
(Experiência financeira)

•  Medicen Paris Region 
(Saúde)

•  Mov’éo (Indústria 
automotiva)

•  Systematic Paris Region 
(Software)

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

Saúde e ciências biológicas: liderando o caminho 
na Europa
•  Mais de 1.000 organizações do segmento de 

ciências biológicas
•  Setor farmacêutico: mais de 300 empresas
•  Biotecnologias: mais de 200 empresas
•  Tecnologias médicas: mais de 360 empresas

A maior rede hospitalar da Europa
•  Assistance-Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP): 

37 hospitais, 22.500 leitos e 71.800 profissionais 
da saúde (15.800 médicos) em 2011

•  O maior hospital da Europa: Pitié-Salpêtrière 
(1.800 leitos) 

Saúde e ciências biológicas: pesquisa de classe 
mundial
•  300 centros de pesquisa públicos e privados
•  11.800 pesquisadores de ciências biológicas
Região líder da Europa em testes clínicos
•  Centro de pesquisa biomédica número 1 da 

Europa: 865 testes clínicos por ano envolvendo 
20.000 pacientes; 2.800 projetos de pesquisa 
em curso

Além do glamour, o destino é 
incrivelmente dinâmico com:

principal

setor
ECONÔMICO
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[ Paris ]

A região de Paris possui a maior capacidade do mundo, com 
155.000 quartos, sendo 81.042 no centro da cidade em cerca de 
1.600 hotéis, bem como 21 mil camas em hotéis e albergues.

→  Paris se orgulha de seus 17 grandes centros de 
congressos e exposições, incluindo 10 espaços 
operados pela Viparis (Le Palais des Congrès de 
Paris, Cnit Paris La Défense, Paris Nord Villepin-
te, etc.), Centro de Conferências La Villette e 
Disneyland Paris Business Solutions, que pode 
receber até 6.000 participantes.

→  A capital também possui 25 hotéis de conferên-
cias com mais de 300 quartos, de 2 a 5 estrelas. 
Além disso, vale mencionar que mais de 700 hotéis 
em Paris são adequados para eventos de 50 a 300.

→  Renomados por suas pesquisas e atividades cien-
tíficas no campo da medicina, alguns estabeleci-
mentos de ensino, centros de pesquisa, institutos, 
hospitais e universidades também oferecem 
instalações para conferências.  
Esta diversificação atual reflete a interrelação 
entre o segmento econômico e científico e o setor 
de conferências e congressos.  
Há mais de 80 instituições deste tipo em Paris  
Île-de-France, entre os quais encontra-se o  
Instituto Pasteur, da Universidade René Descartes- 
Paris V, La Sorbonne... 

Salas de  
reunião 

Centros de 
congressos

Hospedagem

Outros 
hotéis Total

N.º de 
hotéis 105 399 960 428 64 511 2.466

N.º de 
quartos 7.318 21.998 53.927 44.051 7.036 20.311 154.641
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[ Paris ]

ACESSO
DE AVIÃO
3 aeroportos internacionais 
→ 90.3 milhões de passageiros
→ De 697 cidades
→ Mais de 14.000 voos por semana
→ 78 cidades conectadas por companhias aéreas de baixo custo 

DE TREM
→  7 estações TGV (trens de alta velocidade). Em menos de 3 horas das 

principais cidades europeias (Europa de trem: Paris-Londres: 2h15min, 
Paris-Bruxelas: 1h25min, Paris-Frankfurt: 3h50min, Paris-Amsterdã: 
4h10min)
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Agora, uma 
verdadeira rede de 
147 membros a seu 
serviço, ansiosos 
por lhe ajudar

Aproveitando um ambiente sensacional, a beleza da região 
Provençae-Alpes-Côte d’Azur se tornou um dos maiores 
destinos turísticos do mundo (34 milhões de turistas por ano).

Provença-Alpes-Côte 
d’Azur 

PROVENÇA CÔTE D’AZUR CONVENTION BUREAU
Malika Bouldi
Tel.: +33 (0)6 83 24 02 24 
m.bouldi@provencecotedazurevents.com

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.provencecotedazurevents.com
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[ Provença-Alpes-Côte d’Azur ]

→  Europace of European Heart Rhythm 
Association – EHRA 2015 300 participantes 
(Sophia Antipolis/Côte d’Azur) 

→  Workshop sobre Gerenciamento Estratégico 
de Recursos Humanos 2014 na Ajaccio 
(Corsica) 

→  ELPAT Reunião de Grupos de Trabalho sobre 
Aspectos Jurídicos, Psicossociais e Éticos do 
Transplante de Órgãos 2013 (Juan Les Pins /
Riviera Francesa) 

→  Simpósio Internacional sobre Interação da 
Água e da Rocha 2013, 250 participantes 
(Palais des Papes – Avignon)

→  7º Workshop conjunto da ESARDA/INMM 
“Instruções Futuras para Salvaguardas 
Nucleares e de Verificação” 2011, 130 
participantes (centro de congresso – Aix en 
Provence)

→  Encontro Anual do “Instituto Europeu de 
Arquitetos de Campos de Golfe” (“European 
Institute of Golf Course Architects”, EIGCA) 
2012 90 participantes no Holiday Inn Resort 
St Laurent du Var (Côte d’Azur) 

16 POLOS DE AVIGNON a NICE 

•  Economia Sustentável: 
Novachim, CapEnergies, 
Riscos, Materiais compostos, 
tecnologias do mar

•  Indústria: Aeronáutica, 
agroalimentos, ótica fotônica, 
perfumaria e cosméticos, 
serviços para a indústria, 
ciências da vida -Eurobiomed

•  Cultura: Audiovisual Multimídia

•  Serviços: Segmento de 
congressos, soluções de 
comunicação segura

eventos de sucesso

→  3ª região econômica na França (demografia e 
recursos)

→  Aix-Marselha: a maior universidade na França 
(70.000 estudantes) 

→  26.000 pessoas in P&D, incluindo 13.000 
pesquisadores

→  16 PRIDES regionais e polos competitivos

→  Sophia Antipolis: Maior parque científico da 
Europa, 1.400 empresas, 70 nacionalidades

→  Mais de 20 centros de congressos de Avignon 
a Mônaco 

→  Nice: 2º aeroporto na França 
(59% internacional), Marselha: 4º aeroporto na 
França (incluindo 50% internacional)

→  Port of Marseille-Fos: 4º maior porto europeu, 
3º terminal de petróleo do mundo

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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→  Mais de 20 centros de congressos com 
auditórios de Avignon a Mônaco 

→  Capacidade para 150 a 3.200 
participantes 

→  Áreas de exibição de 100 a 24.000 m² 

CAPACIDADE GERAL: 3.200 PARTICIPANTES

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

Hospedagem

Hotéis renovados e modernos de 3 a 5 
estrelas, que podem sediar seminários 
e congressos o ano todo; com salas de 
reuniões flexíveis, espaços para refeições 
modulares e áreas de exposição. 

→  Nossa região tem grandes hotéis de 4 e 
5 estrelas, principalmente em Cannes, 
Nice, Antibes, Mandelieu la Napoule, 
Mônaco e Marselha, que podem 
acomodar grupos de 180 a 600 pessoas 
em apenas um hotel. 

→  Provença e, em particular, em Marselha, 
Avignon e Aix en Provence há numerosos 
hotéis 4 estrelas.  

 

[ Provença-Alpes-Côte d’Azur ]

Hospedagem

Quartos 716 4 418 2 033
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REUNIÕES GLOBAIS DA AIR FRANCE E KLM 
A AIR FRANCE e a KLM criaram um programa on-line dedicado ao 
mercado de reuniões oferecendo aos participantes de eventos 
registrados com as Reuniões Globais da Air France e KLM, descontos 
atraentes em uma variedade de tarifas públicas e um programa de 
recompensa para os organizadores. 

Basta acessar: www.airfranceklm-globalmeetings.com

Os organizadores podem registrar seus eventos internacionais com 
mais de 10 participantes até centenas de milhares on-line para receber 
um código de identificação para o evento e um kit de comunicação. 
Os participantes podem comprar suas passagens aéreas on-line com 
desconto ou através de agências de viagens cadastradas no mundo todo.

Contato: François-Xavier Paire
fxpaire@airfrance.fr

www.airfranceklm-globalmeetings.com
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COMECE COM TUDO 
EM RENNES!

A apenas 90 minutos de Paris em 2017, Rennes representa a ener-
gia pulsante da economia da Bretanha. É aqui que os esforços das 
pesquisas nascem, onde diversas tecnologias se distinguem: digi-
tal, do saúde, dos alimentos, ambiental e da fabricação. Os quatro 
polos de competitividade da Bretanha se baseiam fortemente nos 
campos altamente especializados da economia regional: Images et 
Réseaux (imagens e redes), Mer Bretagne, Valorial (setor alimentício) 
Id4car (veículos e mobilidade).

RENNES

DESTINATION RENNES & LE COUVENT DES JACOBINS, 
CENTRO DE CONGRESSOS DE RENNES MÉTROPOLE
Karine TRÉGUER
Diretor de Desenvolvimento
Tel.: +33 (0)2 99 45 90 90
bureau.congres@destinationrennes.com

www.rennes-congres.fr
www.centre-congres-rennes.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

Twitter: @Rennes_CVB - Linkedin: Rennes Convention Bureau
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→  2018 Conferência Ambiental Confederal do 
Sindicato do Comércio CFDT, 3.000 participantes

→  2018 Conferência L’Apel national, 1.200 participantes
→  2018 Conferência Internacional de Ecologia, 

700 participantes
→  2016 Les Journées nationales de la santé mentale, 

700 participantes
→  2016 Conferência Les Assises du Centre Ville, 

1.000 participantes

eventos de sucesso

p o l o s 
COMERCIAIS

As excelentes redes da 
economia regional são 
impulsionadas por quatro 
polos de competitividade 
da Bretanha: 

•  Images et Réseaux (polo 
de tecnologia digital)

•  Pôle Mer Bretagne (polo 
marítimo)

•  Valorial (polo de proces-
samento de alimentos) 

•  ID4car (polo de veículos 
e mobilidade).

[ rennes ]

→  RENNES É A CENTRAL DAS PESQUISAS DE 
EXCELÊNCIA EM SETORES ESTRATÉGICOS: 

- Defesa/segurança na internet
- Processamento de alimentos
- Tecnologia digital
- Construção naval e navegação
- Biotecnologia
- Saúde
- Ecoindústria
- Energia marinha renovável

→  MALHA ECONÔMICA DE LIDERANÇA
- 1a região em agronegócio
- 2a em desenvolvimento digital
- Metrópole French Tech 
- 14 das 40 principais empresas francesas
- 1a região em navegação
- Região líder no setor de defesa naval

CENTRO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA
- 63.000 estudantes
- 2 universidades
- 17 universidades
- 5.000 pesquisadores

principal

setor
ECONÔMICO
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[ rennes ]

Quartos outros

Rennes 341 1.032 1.508 747 72 -

Mais de 400 quartos, de pequenos hotéis familiares a 
estabelecimentos de 5 estrelas: 2.100 quartos classificados 
como 3, 4 e 5 estrelas. Destination Rennes oferece um serviço 
centralizado de reservas em hotéis. 

O Centro de Convenções Le Couvent des Jacobins, Rennes (inauguração 
em 2018) fica no centro da cidade, a 3 minutos de metrô da estação 
histórica centenária.

Salas de 
reunião 

Hospedagem

Centros de 
congressos

Locais para eventos Capacidades Exibição (m²)

Couvent des Jacobins, Centro de 
Congressos de Rennes Métropole

Grande auditório com capacidade 
para até 1.000 pessoas

4.000 m²

Auditório com 300 assentos na antiga 
igreja e convento

Sala de conferências multiuso com 
600 m²

25 salas de reunião 

1.500 pessoas no layout de teatro

1.500 pessoas no layout de banquete

3.000 no layout de coquetel

Halle Martenot Sala multiuso

1.300 m²600 pessoas no layout de banquete

600 pessoas no layout de teatro

Centro de Exibições de Rennes 7 salões modulares 54.000 m²
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[ rennes ]

DE AVIÃO
- A 1 hora de Paris e Londres
-  Voos diretos a partir das maiores 

cidades da França e da Europa.
-  A 1 hora e meia das grandes cidades 

europeias
-  A 20 minutos de carro ou traslado do 

centro de convenções

DE TREM
- A 2 horas de Paris 
- A 90 minutes em 2017
- Mais de 20 trens por dia
- A 3 horas do aeroporto CDG
-  O centro de convenções fica a menos 

de 5 minutos de metrô 
-  Da estação de trem: acesso direto ao 

metrô e à rede de ônibus

ACESSO
EM 2017, RENNES ESTARÁ A APENAS 90 MINUTOS DE TREM DE PARIS!

AUTRICHE

GRÈCE

ITALIE
ESPAGNE

PORTUGAL

FRANCE

LUX.

ALLEMAGNE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

ISLANDE 

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

RUSSIE

POLOGNE

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

SERBIE

HONGRIE

BULGARIE

MALTE

SUISSE

RÉP.

TCHÈQUE SLOVAQUIE

CRÈTE

BIÉLORUSSIE

SLOVÉNIE
CROATIE

BOSNIE-

HERZÉGOVINE

MONTÉNÉGRO

MACÉDOINE

DANEMARK

PAYS-

BAS

E U R O P E

RENNESRENNES

PARIS CDG

 

FIGARI

CORK

BORDEAUX

NANTES

LILLE

MANCHESTER

LONDON
SOUTHAMPTON

BIRMINGHAM
AMSTERDAM

EXETER

DUBLIN

LYONLYON

MADRID

MARSEILLEMARSEILLE

NICE

BARCELONA 

TOULOUSE

ROME

BASTIA

STRASBOURG

AJACCIOAJACCIO

Îles Baléares
Sardaigne

Principais linhas de trem
Aeroporto

Principais voos diretos



90

Faça a 
diferença

Perfeitamente localizada na fronteira alemã, Estrasburgo – Capital da 
Europa oferece o ambiente ideal para eventos internacionais. O Centro 
de Convenções e Exposições de Estrasburgo foi projetado para hospedar 
convenções nacionais e internacionais, congressos, seminários, feiras, 
exposições e reuniões de todos os tamanhos. 

Com um orçamento geral de 250 milhões de euros o Município de 
Estrasburgo está investindo na ampliação e renovação da infraestrutura 
de congressos e exposições. A partir de maio de 2015, o Centro de 
Convenções irá aproveitar espaços de reuniões adicionais e até 2016 as 
obras de renovação estarão concluídas. 
→  Entre as melhores 8 cidades francesas para congressos em 2014 

(ranking ICCA)

Estrasburgo

ESTRASBURGO CONVENTION E EXHIBITION CENTRE
Jacquie Escobedo
Tel.: +33 (0)3 88 37 67 74 / +33 (0)6 85 50 97 03
jescobedo@Estrasburgo-events.com 

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.Estrasburgo-events.com/en
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[ Estrasburgo ]

→  Tecnologias médicas: Criação do Campus 
Tech Med, uma referência internacional em 
instrumentação e tecnologias médicas.

→  Mobilidade inovadora: mobilidades inovadoras 
e multimodais estão liderando o caminho para 
Estrasburgo se tornar líder nos sistemas de 
transportes urbanos do futuro.

→  Serviços internacionais de alto padrão: Uma 
economia com forte influência internacional e 
1.200 empresas internacionais. Um sistema 
de ensino com forte foco internacional: 50.000 
alunos com 20% internacionais. Junto com 
Genebra e Nova York, Estrasburgo é o lar de 
organizações internacionais, mesmo não sendo 
uma capital. Além disso, Estrasburgo, como 
uma capital europeia, é a cidade com a segunda 
maior presença diplomática na França, com 46 
embaixadas e 30 consulados.

→  Atividades criativas: A região contém cerca de 
3.100 empresas que trabalham no setor criativo.

→  13ª Conferência Europeia de Biologia 
Computacional (European Conference 
on Computational Biology, ECCB) 2014, 
1.700 participantes

→  5º Simpósio Internacional de Ciência 
de Bio-desmatamento (Bio-Logging 
Science Symposium, BLS5) 2014, 400 
participantes

→  13ª Conferência de Controle Europeu (ECC) 
2014, 1.000 participantes 

→  35ª Conferência Anual da Associação 
Europeia para Computação Gráfica (EURO-
GRAPHICS) 2014, 500 participantes 

→  Encontro Europeu da Comunidade Taizé 
2013, 20.000 participantes

→  8º Congresso Europeu de Medicina 
Esportiva (European Sports Medicine 
Congress, EFSMA) 2013, 1.000 
participantes

→  Conferência Mundial de Investimentos 
(World Investment Conference, WIC) 
2013, 400 participantes

→  Conferência Européia de Baterias 
Automotivas Avançadas 2013, 500 
participantes

•  Inovação terapêutica
• Veículo para o futuro
• Fibras Grande Oriente
•  Energia positiva em 

construção
•  Qualidade de Água e 

Ecossistemas

eventos de sucesso

p o l o s 
C O M E R C I A I S

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para eventos Salas Exibição (m²) Capacidades

Auditórios
Erasme 1.800 m² 1.825 assentos – estilo teatro

Schweitzer 1.240 m² 1.182 assentos – estilo teatro

Munch 570 m² 515 assentos – estilo teatro

Salas de reunião 25 salas 30 m² – 500 m² De 30 a 450 assentos – estilo 
teatro

Áreas de Exibição e 
Serviços de Bufê

PMC 3 2.890 m² Possibilidade de dividir o salão 
em duas partes ou 1/3 – 2/3:

Contades 1.880 m²

Possibilidade de dividir a sala em 
três partes: 

347 m²/982 m²/320 m²
Sala ideal para almoço e jantar 

com até 1.510 assentos

Galerias 7.375 m² Ideal para exposições de 
intervalos para um café

PEX 30.000 m² 30.000 m² divididos em 4 
pavilhões de exposições

[ Estrasburgo ]

CENTRO DE CONVENÇÕES E 
EXPOSIÇÕES ESTRASBURGO 
→  Novos espaços de reunião
→  Com um investimento total 

de 250 milhões de euros 
o Centro de Convenções 
e Exposições Estrasburgo 
está sendo ampliado 
atualmente. O novo edifício 
será aberto até janeiro 
de 2015. Até 2016, a 
infraestrutura restante está 
sendo reformada. As obras 
de renovação irão durar até 
meados de 2016. 

Salas de 
reunião 

Centros de 
congressos

CAPACIDADE GERAL: 
3.000 PARTICIPANTES

Hospedagem

Quartos

Quantidade 
de hotéis 

35 51 23 4 27

Quantidade 
de quartos

1.624 3.345 1.780 313 1.352

outros
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[ Estrasburgo ]

Localizada no coração da Europa, Estrasburgo – capital da Europa, a capital da Alsácia 
– é facilmente acessível graças a ligações internacionais ferroviárias, rodoviárias e 
conexões aéreas.

DE AVIÃO

Conexões diretas internacionais via o Aeroporto Internacional de Estrasburgo-Entzheim 

4 aeroportos internacionais adicionais de fácil acesso graças aos serviços diários de 
transporte de ônibus e trens: 
- Aeroporto Internacional de Basel: 1h15min
- Baden-Baden – Aeroporto de Karlsruhe: 50 min
- Aeroporto Internacional de Frankfurt: 2h15min
- Paris CDG: 2h20min – e a partir de 2016 apenas 1h50min

DE TREM

Ligações ferroviárias de alta velocidade da Europa: Estrasburgo está no coração do polo de 
trens de alta velocidade da Europa, na intersecção das linhas principais Paris-Budapeste e 
Hamburgo-Marselha! 
Abril de 2016: Paris – Estrasburgo em 1h50min!

ACESSO
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[ Estrasburgo ]

Localizada no coração da Europa, Estrasburgo - capital da Europa, a capital 
da Alsácia - é facilmente acessível com ligações internacionais ferroviárias, 
rodoviárias e conexões aéreas. 

DE AVIÃO

Conexões diretas internacionais via o Aeroporto Internacional de Estrasburgo-Entzheim 

4 aeroportos internacionais adicionais de fácil acesso graças aos serviços diários de 
transporte de ônibus e trens: 
- Aeroporto Internacional de Basel: 1h15min
- Baden-Baden – Aeroporto de Karlsruhe: 50 min
- Aeroporto Internacional de Frankfurt: 2h15min
- Paris CDG: a apenas 1h50min a partir de julho de 2016.

DE TREM

Ligações ferroviárias de alta 
velocidade da Europa: Estrasburgo 
está no coração do polo de trens 
de alta velocidade da Europa, na 
intersecção das linhas principais  
Paris-Budapeste e Hamburgo-Marselha!
Estrasburgo fica a apenas 1h50min 
de Paris, 1h42min de Frankfurt, 
3h20min de Lyon, 3h33min de 
Bruxelas, 3h43min de Munique.

ACESSO
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KUONI 
DESTINATION MANAGEMENT FRANCE

A Kuoni Destination Management France (KDM) é líder em turismo de negó-
cios, eventos corporativos, convenções e congressos na França.
- 3 escritórios - Paris, Lyon e Nice
- 60 profissionais multilíngues
- 500 eventos por ano

Nossas equipe multilíngues são divididas em quatro departamentos especializados.

4 BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER A KUONI DESTINATION MANAGEMENT!

KUONI DESTINATION MANAGEMENT
Siegrid El-Aouni
Business Manager Development Congress
siegrid.el.aouni@fr.kuoni.com
Tel.: +33 (0)1 55 99 98 58
www.kuoni-meetings-events.com

1- HOTELARIA E EVENTOS
A KDM oferece a gama completa de 
serviços para hotelaria e eventos com 
experiência e know-how em diversas 
áreas da gestão de destinos e serviços 
do setor turístico.
- Hotéis
- Jantares de gala
- Restaurantes
- Localização de espaços adequados
- Atividades e entretenimento
- Transporte e logística

3- CRUZEIROS
A Kuoni Destination Management 
também atua de forma protagonista no 
segmento de cruzeiros ou gestão de pro-
jetos em logística terrestre; transporte, 
serviço de bufê, assistentes, guias.

2- CONGRESSOS
A Kuoni Congress atua com profissiona-
lismo na organização de congressos e 
está envolvida na gestão de conferências 
nacionais e internacionais. 
- Gestão de hotéis 
- Fichas e cadastros 
- Sinopses e resumos 
- Coordenação 
-  Todos os serviços relacionados ao 

seu congresso.

4- EVENTOS ESPORTIVOS
A KDM está presente com sua equipe 
em todos os campos do esporte. 
A KDM lida com equipes de futebol, 
patrocinadores, mídia e imprensa.
A UEFA escolheu a KDM como agência 
oficial de hospedagem e parceiro 
exclusivo para a EURO 2016, na França.
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Toulouse

Pesquisa  
e inovação

Toulouse é a capital espacial europeia (CNES, ASTRIUM, ALCATEL), o 
centro mundial da aeronáutica (Airbus, EADS, etc.) e continua sendo 
a sede do sistema de navegação e satélite Galileo... Os Pirineus são a 
primeira região da França em termos de gastos com pesquisas (4,2% 
do PIB local), ficando em 8o lugar na Europa. A comunidade científica e 
universitária de Toulouse obteve quatro novas etiquetas Labex (Labora-
toire d'Excellence) e 1 etiqueta Idex (Initiative d'Excellence) em 2012.
→  Entre as 5 melhores cidades francesas para congressos em 2014 

(ranking ICCA)

SO TOULOUSE 
François LAFONT
Diretor Substituto para Congressos e Eventos
Tel.: +33 (0)6 87 77 83 02
f.lafont@so-toulouse.com

www.so-toulouse.com/en

SEU CONTATO PRINCIPAL
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[ Toulouse ]

A metrópole do conhecimento
Toulouse é o maior centro universitário desde a 
Idade Média. Em 2012, a ambição foi de tornar 
Toulouse um dos 50 primeiros centros universitários 
do mundo através de sua excelência científica e 
tecnológica e da promoção da abertura a estudantes 
e pesquisadores estrangeiros.

Tudo começou em 2007 com o estabelecimento do 
Centro de Pesquisas e Educação Superior “Universidade 
de Toulouse”, que foi selecionado, em fevereiro de 
2012, como um dos ganhadores do prêmio “Initiatives 
de Excelência” (Idex2).
O objetivo é unificar através de uma concessão 
estadual todos os estabelecimentos de educação 
superior até 2018 a fim de permitir o destaque 
entre os melhores em nível mundial. Todas as 
disciplinas estão representadas: direito, economia, 
administração, letras, artes, humanidades, medicina, 
ciências naturais, engenharia, técnica aeronáutica, 
agronomia, ciência da computação...
Dentre os estabelecimentos reconhecidos internacio-
nalmente está a Escola de Economia de Toulouse, que 
se destaca com seus 150 pesquisadores.

•   Aerospace Valley, polo de 
competitividade mundial 
em sistemas aeronáuticos, 
espaciais e agregados

•  Cancer-Bio-Santé, polo de 
competitividade dedicado à 
inovação em biotecnologia e 
saúde na área do câncer

•  AgriMip Sud-Ouest Innovation, 
polo de competitividade 
em agricultura e setor 
agroalimentício 

•  Polo sobre água com vocação 
mundial

•  DigitalPlace (Tecnologias da 
informação e comunicação)

•  Pyrénées Industrie Céramiques 
(Componentes baseados em 
cerâmica técnica)

•  WSM-Water sensores e 
membranas (tratamento 
de água)

•  Midi-Pyrénées Saveurs 
et Saveurs des Pyrénées 
(produtos agroalimentícios)

•  Polo Midi-Pyrénées Bien-être 
(produtos e serviços para o 
bem estar)

p o l o s 
COMERCIAIS

principal

setor
ECONÔMICO
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Locais para eventos Quartos Subcomitês Exibição (m²)

Toulouse Expo
9 salões
6 salões que se comunicam em 
31.000 m²

- 52.000

Centro de 
Congressos 
Pierre Baudis

12
300 - 1.200 pessoas
1 auditório de 500 assentos

10 5.000

Centro de 
Congressos e 
Exibições Diagora

12
150 - 1.200 pessoas
1 anfiteatro com 500 assentos

14 7.500

[ Toulouse ]

Quartos outros

Toulouse 55/2.758 69/7.534 25/3.572 3/334 58/4.360

Excelentes Opções de Hospedagem
• Mais de 200 hotéis de 1 a 5 estrelas
• Mais de 11.400 quartos.
• Possibilidade de 11.400 quartos em um único contrato
• Terceira cidade mais barata da França (Tripadvisor Tripindex)

Capacidades < 100 101 
até 250

251 
até 

1.000

1.001 
até 

5.000
> 5.001

Toulouse 160 84 46 9 1

A missão do So*Toulouse Convention Bureau é auxiliar você. Com a 
ajuda das autoridades locais e a contribuição dos profissionais da 
região do setor de reuniões e convenções, a So* Toulouse oferece 
orientações gratuitas e ajuda a garantir que suas reuniões ou seus 
eventos sejam um sucesso em Toulouse. 

Espaços para  
eventos e centros 

de congressos

Salas de 
reunião 

Hospedagem

→  2018 ESOF, 4.000 participantes
→  2018 Conferência da Sociedade Planetária 

(IPS), 700 participantes
→ 2017 IFAC, 4.500 participantes
→ 2016 ERTS², 400 participantes 
→  2016 Toulouse Onco Week, 400 participantes
→ 2016 FabLab Festival, 2.500 participantes

→  2016 Toulouse Space Show, 2.000 
participantes

→  2016 Fórum de Desenhos Animados, 
800 participantes

→  2016 EmTech France – MIT, 500 participantes
→ 2015 FabLab Festival, 2.000 participantes
→  2015 EmTech France – MIT, 500 participantes

eventos de sucesso
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[ Toulouse ]

DE AVIÃO
Aéroport Toulouse-Blagnac, em terceiro lugar na França depois dos aeroportos 
de Paris
→  O 5o aeroporto da França e o melhor aeroporto para corporações (2014)
→  7,5 milhões de passageiros (2014)
→  12 novas linhas programadas para 2016
→  Toulouse – Paris Orly : 2,3 milhões de passageiros (2015)
→  7 companhias aéreas de baixo custo operando de Toulouse-Blagnac

www.toulouse.aeroport.fr/passagers/infos-vols/carte-destinations

ACESSO
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O melhor de Paris 
está sobre o rio 
Sena

O charme e o requinte de um iate, com serviços que combinam 
luxo e discrição, gastronomia e a excelência de especialistas 
em hospedagem, o Yachts de Paris está à sua disposição para 
eventos especiais, sob medida ou como uma solução completa.

ORGANIZADOR DE EVENTOS EXCEPCIONAIS

Yachts de Paris

YACHTS DE PARIS 
Jérôme Linyer
Gerente sênior de vendas
Tel.: +33 (0)1 44 54 14 89 / +33 (0)6 25 72 14 24
j.linyer@ydp.fr

SEU CONTATO PRINCIPAL

www.yachtsdeparis.fr
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PROCURANDO POR UM MOMENTO INESQUECÍVEL? 
Veleje com Yachts de Paris em uma jornada para encontrar os monumentos lendários da cidade 
das luzes em um ambiente elegante e original. Um cruzeiro privado no rio Sena é a maneira ideal 
para ver Paris e desfrutar de uma experiência de luxo à la française. 

[ Yachts de Paris ]

Gastronomia
e

→  Organizador de eventos de alta qualidade 
e sob medida

→  Cozinha gastronômica assinada por 
Lenôtre

→  Serviço que combina luxo e discrição
→  Organização impecável e a excelência de 

um especialista em hospedagem
→  Uma equipe profissional dedicada
→  Flexibilidade em nossa oferta (escolha 

de diferentes horários para chegadas 
e partidas do cruzeiro; embarque de 
outras 18 localidades; várias opções de 
diferentes menus disponíveis...)

→  À sua disposição para todos os tamanhos 
de eventos até 1.500 convidados

A frota do 
Yachts de 

Paris

→  O charme e o requinte de um iate: 
decks para chá, decorações elegantes e 
atmosferas aconchegantes...

→  Uma frota única de 8 grandes iates no 
rio Sena, que podem ser completamente 
privativos para até 800 convidados

→  2 salas de recepção para um evento 
maravilhoso às margens do rio Sena

→  2 portos no coração de Paris (Porto Henri IV, 
75004 Paris – Porto de Javel haut, 75015 
Paris)

serviços
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Barco Exibição (m²)

Cachemire 22 8 12 15

Acte III 50 15 24 30

Don Juan II 95 25 20 14 35 50

Acajou 80 45 35 64 90

Victoria 90 45 35 72 90

Excellence 160 120 60 30 120 180

Mirage 285 180 100 30 180 230

Le Paquebot 700 150 180 90 420 800

Le Club 500 250

Barge Liberty 600 200 60 72 140 150

Les Salons Nework 800 450 200 350 700

Le Paquebot + 
Salons Nework 1.500 1.400

[ Yachts de Paris ]

Áreas 
disponíveis

2 locais de embarque

PORTO HENRI IV
- Leste de Paris
-  Próximo à igreja 

Notre Dame

PORTO HENRI IV
- Oeste de Paris
-  Próximo da Estátua 

da Liberdade e da 
Torre Eiffel 
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FRANCE CONGRÈS
REUNIÕES

RECONHECIDA POR SEUS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS!
54 CIDADES PRONTAS PARA O SEU CRESCIMENTO

France Congrès é uma organização que abrange 54 cidades e fornece 
informações precisas sobre os melhores locais para conferências na França.
Oferece os seguintes serviços: 
• Informações detalhadas sobre vários destinos
• Seleção de locais adequados às necessidades de cada evento
• Links para centros de convenções e detalhes sobre seus serviços
• Novos updates sobre as cidades das conferências
•  O aplicativo França Congrès está disponível para ajudar 

organizadores a encontrarem rapidamente as cidades das 
conferências mais adequadas às suas necessidades

•  Uma ferramenta de comparação para ajudar organizadores a 
selecionar os melhores locais para eventos

•  Links diretos para os melhores locais de eventos em cada cidade que 
sedia conferências

•  Qualidade garantida de centros de conferências e de certificações de 
desenvolvimento sustentável (ISO 9001, 14001, etc) 

Contato: Emmanuel Dupart
Tel: +33 (0)1 42 65 10 01
emmanuel.dupart@france-congres.org

www.france-congres.org
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