
ROTEIRO MISSÃO EMPRESARIAL  



ROTEIRO PRELIMINARROTEIRO

13/01 São Paulo – Nova Iorque

14/01 Chegada em Nova Iorque, transfer para o hotel.                

À tarde, reunião de alinhamento e entrega dos crachás.

15/01 Café da manhã. Saída com transporte do evento para a NRF.

16/01 Café da manhã. Saída com transporte do evento para a NRF.

17/01                      Café da manhã. Saída com transporte do evento para a NRF.

18/01 Café da manhã. Visitas Técnicas e mercadológicas.

19/01 Café da manhã. Transfer para o aeroporto e retorno a São Paulo.



A NRF Annual Convention é o maior e mais importante evento de varejo 

do mundo, organizado pela NRF (National Retail Federation). 

O evento ocorre anualmente, no mês de janeiro, na cidade de New York, 

nos EUA, e reúne os principais executivos atuantes no mercado de varejo 

online e offline.

O evento principal é o congresso mundial de varejo, com duração de 

quatro dias (domingo a quarta-feira) com intensos debates e 

apresentações dos principais players do segmento. 

Em paralelo, ocorre a NRF Expo, uma exposição com fabricantes e 

demais provedores de soluções para o varejo, em sua grande parte 

relacionados ao mercado de tecnologia, segmentado no que chamamos 

mercado de AC (Automação Comercial).

O EVENTO



PACOTE DE VIAGEM – PARTE TERRESTRE

Apartamento duplo USD  1.845
Apartamento individual USD  2.725

Valores por pessoa, sujeitos à confirmação no ato da reserva.
Pagamento em até 3 vezes sem juros.
Consulte-nos sobre a parte aérea.

Inclui:

-Transfer de chegada e saída em Nova Iorque nos voos do grupo

-5 noites de hospedagem no Hotel Warwick **** ou similar com café da manhã

-Reunião de alinhamento

-Jantar de networking 

-Seguro viagem

-Coordenação local e acompanhamento de um representante do Consulado

INVESTIMENTO



Este luxuoso hotel de Manhattan abriga 

um belo restaurante com paredes 

cobertas de obras de arte e fica a 

apenas 5 quarteirões do Central Park.

O HOTEL



Opcionais:

Visita à feira: Cortesia para varejistas
USD 1250 não varejistas

Participação na feira e Conferência
USD 1000 para varejistas
USD 3000 não varejistas

Opcionais:

Tradução da palestras: USD 100

Columbia University: sob consulta  



Reservas aéreo e estadia  
Agência Conceito Brazil
Paula Torrecillas
atendimento@conceitobrazil.com.br 

55 11 3527 5006

Participe! 

Apoio e Inscrição na Feira/Atividades

Denise Barbosa
International Trade Specialist (varejo e consumo)
U.S. Department of Commerce
Denise.barbosa@trade.gov
55 11 3250 5390


