
 

 

 

 

 

 

Missão Empresarial | BATIMAT 2013 

Paris/França – De 01 a 10 de novembro de 2013 
 

 
A Missão Empresarial destinada ao Salão Internacional da Construção – BATIMAT 2013, esta 

sendo realizada pela FIESP, por meio do DECONCIC, com apoio oficial do Setor de Promoção 

Comercial da Embaixada do Brasil em Paris, da Universidade de Paris 1 _ Panthéon - Sorbonne  – 
Cátedra Globalização e Mundo Emergente FIESP/ SORBONNE e da Fundação Vanzolini.  
BATIMAT é o maior evento internacional da construção e será novamente palco do imprescindível 
encontro dos protagonistas mundiais do setor. 
 
A edição 2013 será realizada de 04 a 08 de novembro no Parque de Exposições Pari Nord Villepinte 
Exhibition Centre, o qual contempla seis pavilhões interligados entre si e todos com temas relacionados à 
construção civil. 
 

Público Alvo: Empresas e entidades do setor da construção e de atividades correlatas que tenham 
interesse em identificar novas tendências, soluções técnicas, novos materiais e serviços, no contexto dos 
projetos da construção e renovação sustentável do futuro. 
 
 

PROGRAMA  
 
01 NOV (sexta-feira) – SÃO PAULO / PARIS 

 Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos para embarque com destino a Paris.  
         (Voo noturno) 

 
02 NOV (sábado) 

 Manhã: Chegada ao aeroporto de Paris (Traslado ao hotel e acomodação) 

 Tarde: Livre 

 Noite: Coquetel de Boas Vindas no Hotel (Apresentação da programação da semana) 

 
03 NOV (domingo) 

 Manhã: City Tour aos principais pontos turísticos  

 Tarde: Livre 

 Noite: Jantar - Bateaux Parisiens, privativo para a Missão. 

 

 



 

 

04 NOV (segunda-feira) 
Dia dedicado à Feira Batimat com traslado exclusivo ida/volta  

 Manhã:  Abertura Oficial da Feira Batimat 

 Tarde:  Feira Batimat 

 Noite :  Livre 

 
05 NOV (terça-feira) 
Dia dedicado à Feira Batimat com traslado exclusivo ida/volta  

 Manhã: - Feira Batimat 
         - Encontro Técnico da Fundação Vanzolini - Tema: Sustentabilidade e BIM  

 Tarde: - Feira Batimat 
       - Seminário BIM (Building Information Modeling) com expositores da feira 

 Noite:  Livre 

 
06 NOV (quarta-feira) 
Traslado exclusivo de ida para Feira Batimat  

 Manhã: - Feira Batimat  
               - Das 10h30 às 12h30 - Conferência “O legado dos Jogos Olímpicos de Londres: Da concepção     
à regeneração - Desafios & Soluções” (Tradução em português) 

 Tarde: - Feira Batimat 
       - Das 15hs às 19hs - Curso Gestão Empresarial - Universidade Sorbonne  [Opcional] 

 Noite:  Livre 

 
07 NOV (quinta-feira)  

 Manhã: - Feira Batimat  (Não haverá traslado) 
         - Das 09hs às 13hs - Curso Gestão Empresarial - Universidade Sorbonne  [Opcional] 

 Tarde: - Feira Batimat  (Não haverá traslado) 
             - Visita Técnica - Fundação Vanzolini (número limitado de participantes) 

 Noite:  Às 18h30 - Coquetel na Embaixada Brasileira em Paris (Traslado exclusivo ida) 

 
08 NOV (sexta-feira) 
Não haverá traslado para este dia 

 Manhã: - Feira Batimat  
         - Das 9hs às 11hs - Curso Gestão Empresarial (Universidade Sorbonne) [Opcional] 

 - Das 11h30 às 12h30 - Visita Cultural - Universidade Sorbonne 

 Tarde: - Às 12h45 - Cerimônia de entrega dos certificados na Universidade Sorbonne 
         - Feira Batimat 

 Noite:  Livre 

 
09 NOV (sábado) PARIS / SÃO PAULO 

 Manhã:  Livre 

 Tarde:  Check out do hotel  

 Noite:  Aeroporto - Embarque para o Brasil com chegada no Dia 10 (domingo) 
 
 



 

 

 

OBS: 

 A visita técnica e o Encontro Técnico não estão inclusos no pacote, porém a participação é 
gratuita; 

 Pré-inscrições diretamente com a Fundação Vanzolini no telefone (11)3836-6566 ramal 131 
(falar com Amanda) ou email: luiza.salome@vanzolinicert.org.br; 

 Haverá tradução simultânea em português na Conferência sobre o Legado de Londres; 

 Credencial de ingresso à feira gratuita - desde que confirmado com 30 dias de 
antecedência. 

 
 

*IMPORTANTE*:  
Curso de Gestão Empresarial - Universidade Sorbonne 

 

 O curso acontecerá em 3 dias, com carga horária de 10 horas de duração; 

 Os participantes receberão certificado ao final do curso; 

 O curso será realizado nas instalações da Universidade Sorbonne e durante o período da 
feira; 

 Esta oportunidade é única para todos, mas os custos não estão incluídos no pacote; 

 Valor do curso: 3 parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 

 Interessados, entrar em contato com a Renata Barros. Telefone: (11) 3549-4755 ou email: 
renata.barros@fiesp.org.br 

 
 

O pacote de viagens INCLUI: 
 

 Passagem aérea trecho SÃO PAULO/PARIS/SÃO PAULO em voo regular – Classe Econômica; 

 7 (sete) noites de hospedagem em Paris - Hotel Pullman Montparnasse (café da manhã 

incluso),  http://pullmanparis-montparnasse.h-rez.com; 

 Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em ônibus privativo; 

 2 dias de traslado hotel/ feira/ hotel e 1 dia de traslado hotel/feira, privativo para o grupo 

com acompanhamento de guia em português; 

 Cruzeiro com jantar no Bateaux Parisiens pelo Rio Sena (Barco Saphir) por 3 horas com 

acompanhamento de guia em português e transporte hotel/ barco/ hotel (cruzeiro 

privativo para o grupo); 

 Coquetel na Embaixada do Brasil em Paris com traslado (ida); 

 City tour panorâmico em Paris por 4 horas, com acompanhamento de guia em português; 

 Internet gratuita no hotel; 

 Acompanhamento de guia em português, desde o Brasil, durante o período da Missão; 

 Pontos Multiplus; 

 1 (uma) Bolsa Deluxe TAM Viagens; 

 Seguro viagem.  
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Investimento - Pacote Exclusivo 
 

Hotel Venda SGL Venda DBL 

Pullman 
Montparnasse - 4* 

€ 3.552,00 € 2.685,00 

Valor por pessoa, de acordo com o tipo de acomodação 

 
 
OBS: 

 Saída válida para São Paulo; 

 Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio; 

 Valores para Classe Executiva estão fora do pacote oferecido. 
 

O preços não incluem: 
 Nada que não houver sido mencionado como incluído; 

 Taxas de embarque e despesas de qualquer natureza. 
 
 
 

Formas de Pagamento – Operadora Oficial TAM VIAGENS 
 
Em até 10X sem juros, pelo cartão de crédito. 
 
Recomendamos contatar a TAM Viagens, o mais rápido possível.  
Vários atendentes estarão à disposição. 
 

AO SE INSCREVER, FAVOR INFORMAR CÓDIGO FIESP, para os participantes do DECONCIC/FIESP. 

 
 
Contatos TAM 
Tel: 0800-772-0340 ou (11) 3272-2512 
E-mail: eventos.tamviagens@tam.com.br 
Horários de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h  

 
 

Informações Complementares: 
 

Departamento da Indústria da Construção | DECONCIC - FIESP 
(11) 3549-4768/ 3549-4755 (Renata) - deconcic@fiesp.org.br 

 

 

 De 02 à 09 de Novembro de 2013; 

 7 noites com café da manhã incluso; 

 Valores em EUROS. 
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Fotos da Missão BATIMAT 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


