4A edição

O maior encontro internacional
dos decisores e responsáveis financeiros
do setor privado africano

Abidjan

21-22 de março 2016

O maior
encontro anual
do setor privado
africano
Os dirigentes das grandes empresas têm encontro marcado em Abidjan, na Costa do Marfim, para a 4ª edição
do AFRICA CEO FORUM, nos dias 21 e 22 de março de
2016.

CINCO RAZÕES
PARA PARTICIPAR

➊

MULTIPLICAR os contactos de alto nível

➋

ENCONTRAR novos parceiros financeiros

➌

SER ATOR e motor do desenvolvimento
do setor privado africano

➍

BENEFICIAR das boas práticas de empresas em
grande crescimento

➎

Desde a sua criação em 2012, o AFRICA CEO FORUM afirmouse enquanto evento internacional de referência do setor privado
africano.

PROMOVER a sua empresa em
África e internacionalmente

Mais de 800 participantes, que incluem 500 Diretores Executivos oriundos
de todo o continente, 100 banqueiros e responsáveis financeiros, e ainda
200 personalidades africanas e internacionais de primeira linha são esperados
no AFRICA CEO FORUM 2016, organizado pelo Grupo Jeune Afrique, em
parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento e a rainbow unlimited.

Faça o scanner deste
código QR e veja o
vídeo recapitulativo
2015

A EDIÇÃO 2015 – UM SUCESSO CONFIRMADO

821

participantes,
um aumento de
18%, incluindo 500
Diretores Executivos

70 %

dos participantes
identificaram ou
concluíram oportunidades de negócio

63

países
representados
incluindo 43
países africanos

50

Patrocinadores
e parceiros

13

Ministros da
Economia, das
Finanças ou da
Indústria

18

painéis e
mais de 100
intervenientes
de alto nível

A principal plataforma
de encontros entre investidores
e empresas
Banqueiros, private equities, representantes dos mercados financeiros e das instituições financeiras internacionais: a sua presença confirma a vocação do AFRICA CEO FORUM enquanto ponto de encontro incontornável dos responsáveis
mais influentes do mundo financeiro africano e internacional e dos dirigentes
das grandes empresas africanas.
Que estratégia de financiamento privilegiar? Que alavancas acionar para tirar
partido dos pacotes financeiros mais inovadores? Para os Diretores Executivos
que participam, o AFRICA CEO FORUM 2016 constitui uma excelente oportunidade para tratar questões estratégicas e estabelecer contactos privilegiados
com os bancos e os investidores mais ativos em África.

UM FÓRUM
AO SERVIÇO
DOS CAMPEÕES
DO CRESCIMENTO
AFRICANO
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Aceda a informações
estratégicas, partilhe as suas
experiências e identifique
novas oporttunidades
O AFRICA CEO FORUM 2016 propõe um programa de conferências e de
encontros temáticos único. Elaborado em colaboração com líderes de empresas
e peritos de renome em África e internacionalmente, este fórum dota-o de ferramentas e meios concretos para permanecer o mais próximo possível das tendências do seu setor, para reforçar a competitividade da sua empresa e favorecer a
sua implantação em novos mercados, em África e em outros continentes.
Empenhado na promoção do setor privado africano, o AFRICA CEO
FORUM 2016 constitui também uma oportunidade ímpar para
partilhar a visão ou experiência de personalidades reconhecidas em temas de vanguarda, ligados à empresa ou ao seu
contexto.

UM ESPAÇO EXCECIONAL
PARA ENCONTROS

O AFRICA CEO FORUM 2016 constitui também um
momento privilegiado para partilhar a sua experiência e
abrir portas a relações empresariais eficazes. Poderá organizar contactos e encontros graças a uma aplicação móvel
inédita. Estão previstos vários momentos no programa e
salas de reunião para promover as interações entre os participantes. Em complemeto, os Deal Room reúnem dirigentes
de empresas, investidores e responsáveis financeiros interessados num mesmo setor. Durante estas sessões de trabalho particularmente interativas, poderá evocar os seus projetos de desenvolvimento, discutir boas práticas e identificar novos parceiros.

Em evento excecional

Abidjan

21-22 de março 2016

Momento privilegiado, a cerimónia de entrega dos AFRICA CEO FORUM AWARDS 2016 decorre
durante o Jantar de Gala, a 21 de março. Desde a sua criação em 2012, os AFRICA CEO FORUM
AWARDS premeiam as empresas e investidores cuja estratégia prova a sua determinação em participar na dinâmica de crescimento de África. Detentores de um projeto ambicioso e porque as suas
realizações encorajam o advento de empresas africanas competitivas, os nomeados são selecionados pelo seu empenho e resultados, nomeadamente nos 4 domínios chave:

Promoção do setor privado africano
l Reforço da integração regional
l Desenvolvimento social e ambiental
l

Os laureados são selecionados por um júri independente, composto por profissionais do investimento, do conselho e dos media.
Desde há três anos, estão presentes mais de 100 empresas e fundos de investimento africanos e
internacionais e mais de 25 CEOs, figuras emblemáticas da vitalidade económica africana, representando todo o continente, que são nomeados para este evento.

African company of the year
l African bank of the year
l Private equity investor of the year
l International corporation of the year
l CEO of the year
l

SUBMETA A SUA
CANDIDATURA
Contacte-nos por e-mail para receber
o dossiê de candidatura da sua
empresa aos

AFRICA CEO FORUM AWARDS
awards@theafricaceoforum.com

21-22
de março
2016

Abidjan,

porta da CEDEAO
A 4ª edição do AFRICA CEO FORUM decorre a 21 e 22 de março de 2016 em
Abidjan, na Costa do Marfim, pela primeira vez no continente africano.
Sede do Banco africano de desenvolvimento, a Costa do Marfim constitui um
dos motores da integração regional na Comunidade económica dos Estados de
África Ocidental (CEDEAO) que conta 15 países, mais de 300 milhões de habitantes e regista o maior crescimento do continente desde há cinco anos (mais
de 7% em 2014).

REDES SOCIAIS
Acompanhe o
AFRICA CEO FORUM em

@africaceoforum
hashtag : #ACF2016

O SOFITEL IVOIRE, UM CENTRO DE CONGRESSOS PRESTIGIADO
Para receber os participantes da melhor forma possível, o AFRICA CEO FORUM
terá lugar no Palácio dos Congressos do Sofitel Ivoire Abidjan.
Local emblemático em Abidjan, o hotel Sofitel Ivoir dispõe de um complexo ultramoderno e perfeitamente equipado para os grandes encontros internacionais.

http://linkd.in/1CINRAA

www.theafricaceoforum.com

INFORMAÇÕES
Para qualquer outra questão
relativa à inscrição:
register@
theafricaceoforum.com
Para qualquer questão relativa
às ofertas de emprego:
sponsors@
theafricaceoforum.com

ORGANIZADORES

rainbow

unlimited

Primeiro grupo de comunicação em
África, líder da imprensa escrita, editor de
publicações internacionais de referência
no continente africano com os títulos
Jeune Afrique e The Africa Report

Empresa suíça especializada na organização de eventos
de promoção económica, especialmente em África e na
Europa. A rainbow unlimited também gere o círculo de
negócios Suiça-África (SABC).du cercle d’Affaires SuisseAfrique (SABC)

