
Missão 
Comercial 
AAPEX 
Show 2019
De 05 a 07 de 
Novembro de 2019
Las Vegas – EUA
Programação de 
Negócios de acordo 
com seu Interesse de 
produtos.



Otimize sua visita na AAPEX Show 
com uma programação exclusiva 
de acordo com seus interesses 
comerciais!

 Visitas em estandes/empresas do seu interesse de produtos e 
negócios com mapa e otimização de trajeto na feira;

 Encontros de negócios com o seu público-alvo selecionado com 
planilha de dados e detalhes de cada contato (Nome da 
empresa/ perfil/ site/ catálogo de produtos/ atuação 
internacional);

 Contatos com profissionais locais dentro e for a da feira, com  
visitas previamente agendadas em lojas de autopeças do varejo,/ 
fábricas/ centros de distribuição; 

 Registro para credencial sem custo. (Valor para não participantes 
da Missão: US$40,00)

 Participação no Programa Internacional de Matchmaking da 
Associação AutoCare durante os dias da feira sem custo para 
inscrição;

 Participação no Programa da OAC com os exportadores TOP do 
evento;

 Contato com jornalistas e profissionais da mídia americana do 
aftermarket;

 Livre acesso para ponto de apoio nas salas de reuniões da AASA e 
da OAC durante o evento;

 Acesso ao Centro de Compradores Internacionais e credenciais 
sem custo;

 Base de dados digitada em planilha de MS Excel com todos os 
contatos realizados durante a viagem;

 4 noites de hotel sem custo para líderes de grupos de 
compradores da sua região. 



Sobre a Hotmarketing:

 Empresa prestadora de serviços de marketing internacional 
atuando no setor automotivo há mais de 20 anos;

 Organização de encontros e rodadas de negócios em 
diversos países unindo compradores e vendedores tanto no 
segmento OEM como no Aftermarket;

 Desenvolvimento de pesquisas de mercado nacionais e 
internacionais e missões comerciais em diversos países;

 A Hotmarketing é parceira da Organizadora AAPEX: William 
T. Glasgow, Inc. e incentiva o aumento de visitantes e 
expositores no evento;

 Para pacotes de viagem e recomendações de hotel, 
tranporte local e outras dicas, a Hotmarketing recomenda a 
agência de viagem FlashTravel. Contato: Patrícia Di Sessa –
Whatsapp 011 991385083 – patricia@flashtravel.com.br

 Para obter os benefícios da Missão Comercial AAPEX 2019 
organizada pela Hotmarketing, é necessário preencher o 
formulário de participação através do link: 
https://forms.gle/HgzampXhS5c2R2ev9 com a taxa paga de 
US$200,00.
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Contato:

Cibele Pugliesi
cibele@hmarketing.com.br
Celular e Whatsapp: 
011 99945-6182


