
 
1º FRANKFURT AIRPORT SHIPPERS FORUM - EXCLUSIVO  

PARA AGENTES DE CARGA E EXPORTADORES 

 
 
A Fraport AG e a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo têm o prazer de convidá-los para o 1º 
FRANKFURT AIRPORT SHIPPERS FORUM, que acontecerá no dia 12.09.2017 em São Paulo, nas 

dependências do Club Transatlântico e da Câmara Brasil-Alemanha. 
  
Em conjunto com os parceiros Perishable Center Frankfurt (PCF) e Leisure Cargo GmbH, a Fraport AG 

apresentará o aeroporto de Frankfurt e seus processos como principal hub para cargas aéreas de produtos 
perecíveis da Europa. 
  
O Perishable Center Frankfurt é o ponto de transbordo número 1 na Europa para produtos frescos e sensíveis 
a temperatura do mundo inteiro. A Leisure Cargo oferece serviços de transporte de alto nível com foco em 
produtos perecíveis vindos da América Latina. Seu portfólio é baseado na capacidade de oferta de 14 
companhias aéreas internacionais. 
  
No âmbito do Shippers Forum, gostaríamos de estabelecer e ampliar de forma contínua um diálogo ativo 
com agentes de carga e exportadores no Brasil, assim como com empresas que já operam no aeroporto de 
Frankfurt. Além disso, o evento proporciona a possibilidade de trocar informações e experiências com 
colegas da área operacional e do departamento de vendas dos nossos parceiros e de estabelecer novos 
contatos no intuito de aumentar o volume de vendas. 
  
Esse evento é destinado exclusivamente a profissionais responsáveis pelo planejamento de rotas na 
exportação aérea, pela exportação de perecíveis e/ou exportação para Europa (ou via Europa) de 
empresas agenciadoras de cargas e exportadoras. Caso não seja a pessoa adequada para participar, 

pedimos a gentileza de encaminhar este convite ao expert de sua empresa. A confirmação de participação 
será enviada após análise prévia dos organizadores. 
  
Para realizar sua inscrição, clique aqui. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Bruna Witkowsky, 
por meio do telefone (11) 5187-5108 ou e-mail comex@ahkbrasil.com. 
  
Ficaremos contentes com sua participação e com uma troca de experiências produtiva por ocasião do 
evento. 
  
Atenciosamente,  
 
 
Roland Weil       Lars Grabenschröer 

Vice President Sales Cargo     Vice Presidente de Marketing e Vendas 
Fraport AG       Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
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