BEM-VINDOS A Hamburgo

BEM-VINDOS AO

www.
iaph2015.org

De 1 a 5
de junho
de 2015
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Visite o nosso site www.iaph2015.org e
mantenha-se atualizado com o nosso boletim
informativo publicado regularmente.

O Porto de Hamburgo, localizado no coração da cidade,
é o segundo maior porto de contêineres da Europa.

City of Hamburg –
Calling at the smartPORT

tire proveito da nossa oferta de inscrições
antecipadas. Inscreva-se agora!

Os 1,8 milhões de habitantes de Hamburgo têm uma
forte ligação com o «seu» porto. E eles não são os únicos
que amam a cidade e o seu porto. O ambiente muito
especial dessa metrópole única com porto, onde os
hóspedes encontram uma infinidade de oportunidades
de compras, opções de passeios e atividades culturais,
atrai mais visitantes a cada ano.

participe do IAPH 2015. Contate-nos para mais
informações sobre os nossos pacotes de patrocínio.
Estamos aguardando a sua consulta com muito interesse:
Administração Portuária de Hamburgo
Sra. Sabine Stüben
Responsável de Marketing e Comunicação
+49 (0)40-42847-2208
Tel:
sabine.stueben@hpa.hamburg.de
E-mail
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Créditos: Administração Portuária de Hamburgo (1, 4, 6, 7, 10)
www.mediaserver.hamburg.de / Sven Schwarze (3)
e Christian Spahrbier (2, 8, 9), istock (5)
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Sr. Christian Pieper
+49 (0)40-42847-2622
Tel:
christian.pieper@hpa.hamburg.de
E-mail

BEM-VINDO AO

smartPORT
de Hamburgo

BEM-VINDO À

29a Conferência
Mundial de
Portos IAPH
2015
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A Administração Portuária de Hamburgo (HPA) é responsável por 300 km
de trilhos de trem, cerca de 150 pontes,
mais de 120 quilômetros de estradas
públicas, aproximadamente 50 quilômetros de cais e diques, bem como túneis,
molhes e faróis.
Jens Meier, Presidente do
Conselho de Administração

Como aliança global da comunidade portuária mundial da
Associação Internacional de Portos (IAPH), com sede
em Tóquio, no Japão, representa mais de 200 portos de
90 países.
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A 29ª Conferência Mundial de Portos IAPH acontecerá
em Hamburgo de 1 a 5 de junho de 2015. A conferência
de uma semana é o principal evento da indústria portuária
global, com palestrantes de alto nível cujas palestras irão
atender a

A Administração Portuária de Hamburgo é a
anfitriã, organizadora e promotora da 29ª
Conferência Mundial de Portos IAPH 2015.

O conselho de administração e a equipe da HPA estão muito
entusiasmados em ser o seu anfitrião. Não somente vamos
abordar temas de interesse global, como também iremos
abordar a segurança, ecologia, financiamento dos portos e desafios macroeconômicos, e ainda iremos proporcionar insights
interessantes sobre o conceito smartPORTde Hamburgo.
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cerca de 1.000 delegações internacionais.
executivos de alto nível da indústria
marítima internacional, autoridades portuárias
e associações internacionais.
representantes de alto nível do setor da logística.
Além das sessões da conferência, haverá um programa
social atraente, para oferecer aos clientes que participam
a oportunidade de explorar a bela cidade de Hamburgo
e aprender mais sobre a cultura e os costumes do seu
país anfitrião.

O conceito combina dois componentes chave - energia e
logística. O objetivo geral é tornar-se independente de fontes
convencionais de energia adotando energias renováveis. Essa
transição no fornecimento de energia será apoiada por conceitos de logística que tornarão os fluxos comerciais entre o cais e
o interior ainda mais eficientes.
smartPORT – onde o presente e o futuro se encontram
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City of Hamburg – Calling at the smartPORT
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