São Paulo, 27 de janeiro de 2011

Messe München International e NürnbergMesse Group fecham
parceria de negócios e criam equipe de vendas conjunta no Brasil
Aliança reforça a atuação das empresas globalmente e consolida departamento
internacional da NürnbergMesse Brasil ao representar a Messe München no país
Empresas expositoras e visitantes serão os grandes beneficiados da parceria que
fomentará o intercâmbio de negócios entre o Brasil e demais países
A Messe München International e a NürnbergMesse Group, duas das mais importantes e
renomadas organizadoras de feiras de negócios do mundo, assinam hoje, 27 de janeiro de
2011, uma parceria inédita para criação de uma equipe de vendas conjunta que será
administrada pela subsidiária brasileira da NürnbergMesse. O acordo envolve a
transferência de representação internacional da Messe München para a NürnbergMesse
Brasil que será comandada pelo departamento internacional da empresa criado em 2009.
O departamento internacional da NürnrbergMesse Brasil será responsável pela divulgação e
intercâmbio das feiras de negócios da Messe München no País, facilitando a visitação das
empresas brasileiras aos locais de atuação da Messe München e vice-versa. Esta é a
segunda parceria entre as empresas que, em novembro do ano passado, firmaram um
acordo para participar do segmento de embalagens Pet, pela primeira vez, durante a Brau
Breviale que acontecerá de 9 a 11 de novembro de 2011 e que agora inclui matérias-primas,
tecnologias, logística e marketing.
"O objetivo do acordo com a NürnbergMesse é iniciar e expandir com sucesso nossa
atuação na economia brasileira", explica Klaus Dittrich, presidente e CEO da Messe
München. "A cooperação com a NürnbergMesse é uma excelente base para que isso seja
alcançado”, ele acrescentou.
Bernd A. Diederichs, presidente da NürnbergMesse, disse "estamos muito satisfeitos com a
confiança demonstrada pela Messe München na decisão de basear sua representação
comercial internacional em nossa subsidiária no Brasil. Isto inicia um novo capítulo na
cooperação entre empresas organizadoras de feiras de negócios alemãs no exterior".
Ligia Amorim, Diretora Geral da NürnbergMesse Brasil, ressalta que "já criamos um
departamento comercial internacional para ambas empresas e que eu pessoalmente, e
minha equipe, vamos trabalhar duro para alcançar excelentes resultados para os eventos de
Munique. Este é apenas o primeiro passo de outros projetos em desenvolvimento“.
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