FIEMG promove workshop para empresas brasileiras do setor da moda
A iniciativa será realizada amanhã, dia 12 de abril, e será preparatória para o 27º
Minas Trend

A FIEMG, por meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN), promove, no dia 12
de abril, das 14h às 18h, o workshop “Estratégias de Impacto para a Internacionalização
dos Negócios”. A iniciativa preparatória é voltada para empresas participantes do Minas
Trend que têm potencial para exportação. O workshop será realizado em formato
híbrido: presencialmente na sede da FIEMG, em Belo Horizonte, com transmissão ao
vivo pela internet.

Durante o evento serão debatidos a formação de preços para exportação e boas
práticas em negociações internacionais. O workshop abordará ainda sustentabilidade
como diferencial para a internacionalização; propósito e posicionamento no mercado
internacional; desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030-2050; introdução ao ESG;
a moda e as questões ambientais; entre outros temas.

A atividade será ministrada por Rodrigo Cezário, empresário e especialista em design

estratégico, economia circular e ESG.
A capacitação também vai preparar as marcas para participarem de Encontros de
Negócios com compradores internacionais durante a 27ª edição do Minas Trend. Além
disso, o CIN vai promover uma atividade sobre formação de preços para exportação e
boas práticas de negociações internacionais com os especialistas da área técnica.

Para participar do projeto, as empresas interessadas devem se inscrever no site do CIN,
pelo link.
O valor da inscrição é de R$ 275,00, que inclui a participação no Workshop e no
Encontro de Negócios Internacionais, que serão realizados durante o 27º Minas Trend.

Informações sobre a 27ª edição do Minas Trend estão disponíveis no site oficial
www.minastrend.com.br.
Serviço:
Minas Trend Primavera/Verão 2023 – 27ª Edição
Salão de Negócios

Exclusivo para lojistas e compradores:
Datas: 19 a 21 de abril de 2022
Horário: 10h às 20h
Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000

