O maior evento do mundo
para as indústrias do gás,
GNL e energia
gastechevent.com
Há mais de 45 anos que a Gastech é o ponto de encontro
das indústrias do gás, GNL e energia, e goza de uma
reputação, importância e influência reconhecidas
internacionalmente.
O sucesso da Gastech deve-se ao apoio da indústria
e a um programa abrangente que se posiciona
estrategicamente no centro das prioridades da indústria.

A Gastech continua a colocar a tónica no futuro e na
vanguarda da cadeia de valor internacional da energia.
A Gastech atrai empresas petrolíferas públicas e privadas,
empresas de serviços públicos, contratantes de EPC,
empresas de exploração e produção, empresas de
serviços, fornecedores de tecnologia, construtores navais e
fabricantes para debates dinâmicos, transações comerciais
e colaboração entre setores.

Participe na Conferência Gastech
CONFERÊNCIA
PLENÁRIA

16

Painéis ministeriais, com CEO e com
líderes dos setores público e privado
sobre os principais temas que afetam
o setor da energia a nível mundial.

CONFERÊNCIA
ESTRATÉGICA

CONFERÊNCIA
TÉCNICA

PROGRAMAS
SPOTLIGHT

Apresentações em conferências
estratégicas sobre estratégias,
modelos de negócio e
enquadramentos comerciais.

Apresentações em conferências
técnicas para partilha de
experiências, inovações tecnológicas
e modelos operacionais.

Painéis e apresentações em
programas Spotlight focados no
desenvolvimento do mercado de GNL
na Ásia, diversidade e inclusão na
energia, eletricidade e energia, gás
como combustível para transportes
e jovens profissionais.

48

Reserve o seu lugar como delegado
na Conferência

90

30

Para obter mais informações sobre pacotes para delegados
• www.gastechevent.com/delegate
• +44 203 239 0515 | +1 832 699 0077
• sales@gastechevent.com

Exponha na maior exposição do mundo das indústrias do gás, GNL e energia

7

14

100+

35.000

100+

55.000

Zonas dedicadas
para a indústria

Pavilhões de exposição
dos países

Países que
representam a cadeia
de valor do GNL e da
energia a nível mundial

Participantes
internacionais

Expositores
internacionais dos
setores a montante,
intermediários e a
jusante

Espaço de exposição
em metros quadrados

Coorganizado por

Com o apoio de

Programa de Compradores
Internacionais

Parceiro Oficial

Organizado por

Quem estará presente?

Empresas que participam na Gastech

Abrangem uma vasta gama de indústrias

19%

17%

Processamento
de
hidrocarbonetos,
petroquímica e
tecnologia

Exploração e
produção

14%

11%

10%

Engenharia,
aquisição e
gestão de
projetos de
construção

Contratação,
comercial,
investimento e
negociação

Transmissão,
distribuição e
produção de
energia

16%

13%

Marítima,
transporte e
armazenamento

Serviços auxiliares e de
apoio, incluindo higiene,
segurança saúde e
ambiente, digital, dados,
TI, automatização e
cibersegurança

Um amplo espectro de perfis profissionais

40%

Administradores
executivos

27%

Especialistas técnicas
e operacionais

33%

Quadros intermédios

Para obter mais informações sobre pacotes de exposição
• www.gastechevent.com/exhibit
• +44 (0)203 615 5966
• sales@gastechevent.com

Reserve o seu espaço de
exposição na Gastech 2019
Gastech num ápice

Participe no âmbito do Programa de
Compradores Internacionais e beneficie de:

EVENTOS DE SETEMBRO DE 2019
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Programa VIP para a Gastech









•	Assistência em viagem da embaixada dos EUA,
incluindo procedimentos de registo e visto

Cerimónia de Abertura da Gastech 2019



Conferência Plenária







•	Acesso grátis a eventos de networking e recepções

Streams da Conferência Estratégica







Streams da Conferência Técnica







•	Briefings previamente organizados e reuniões
personalizadas de acordo com os interesses de compra

Fórum de Desenvolvimento do Mercado
de GNL da Ásia



Eletricidade e Energia



Fórum do Gás para os Transportes



Diversidade e Inclusão na Energia



Gastech para Jovens





•	Visitas técnicas no local e no exterior da Conferência
•	
Utilização grátis das instalações para negócios,
incluindo espaços privados para reuniões, acesso à
Internet e lounges



Intercâmbio de Talento no Setor Energético



Festa de Boas-Vindas da Gastech 2019



Almoço de Lançamento da Gastech 2020







•	Um diretório de todas as empresas norte-americanas
presentes no evento com interesse em exportadores
internacionais

Exposição da Gastech







•

Preço reduzido para a Conferência Gastech

Programa de Reuniões Globais da Gastech







•	Opções de viagens e turismo e descontos

