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Uma experiência única de 
negócios com anfitriões por toda 
a Europa
São 25 dias e 17 destinos, mas os interessados em participar podem definir a rota como 
desejarem, através da sua disponibilidade de agenda, interesse específico em algum mercado, 
entre outros… São várias as razões para fazer parte daquela que, já na sua quarta edição, é 
conhecida como “a once in a lifetime Business Experience”.

O itinerário deste BusinessRail Europeu (European BusinessRail) terá o seu início em Bruxelas, 
no dia 12 de Maio, passando por Estrasburgo, Zurich, Milão, Verona, Veneza, Trieste, Ljubljana, 
Zagreb, Budapest, com voo para Madrid, onde a viagem continua no trajeto Ibérico,  Badajoz, 
Évora, Lisboa, Entroncamento, Vila Nova de Gaia, encerrando no Porto no dia 6 de Junho.

Não é um evento, é uma plataforma.
O BusinessRail é a plataforma que dá acesso aos seus participantes a um itinerário com diversas 
atividades junto a associações, governos, empresas, entre outras entidades e empresários locais. 
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“Existem inúmeras iniciativas de interesse que fomentam o networking e a geração de negócios, o 
BusinessRail é a plataforma que irá divulgar esse trabalho dessas entidades e levar os 
interessados até elas” - declara Gabriela Faria de Oliveira, fundadora do BusinessRail.

O programa envolve diversos anfitriões, de cada uma das regiões, Bruxelas conta com a Start 
Europe, uma iniciativa direcionada para cidadãos, empresas e organizações participarem na 
construção da Europa do Futuro, e conta também com a Entreps - International Board of Global 
Actors and Business for Sustainability, parceiro das Nações Unidas com mais de 1000 delegados 
em 126 países; a Itália conta com o apoio especial do anfitrião e coorganizador ConfCommercio 
Giovanni Imprenditori, Grupo nacional de Jovens Empresários fundado em 1988, que congrega 
mais de 200.000 membros com idades abaixo dos 42 anos; Ljubljana conta com a Aliança de 
Jovens Empresários da Slovenia (MPA) como sua anfitriã; já na Hungria, a anfitriã é Associação 
de Jovens Empresários da Hungria, FIVOSZ, a maior organização nacional que reúne os jovens 
empreendedores húngaros e os jovens de espírito empresarial, em uma comunidade de sucesso, 
também coorganizadora desta edição Europeia. O evento continua no seu âmbito Ibérico, 
aterrando em Madrid, onde o Centre Euro Africa volta a marcar sua presença e a alargar o 
espectro para o continente africano, seus empreendedores e suas oportunidades. Já em Portugal, 
o anfitrião e Coorganizador é a AJEPC - Associação de Jovens Empresários Portugal-China que 
expande este evento Europeu, desta vez até aos empresários Chineses; o  Instituto Jovem 
Exportador, que visa promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no 
exterior, também será anfitrião nesta oportunidade, acrescentando assim o Brasil e seus 
empresários nesta iniciativa.

Quanto às atividades, são inúmeras e variadas de acordo com a indicação de cada um dos 
anfitriões locais - “Queremos quebrar as premissas externas, que indicam que determinado 
mercado é só bom “nisto” ou “naquilo”, queremos visitar o mercado acompanhados de um anfitrião 
local que nos mostre o que têm a oferecer de melhor e de que forma podem-se aliar esforços e 
sinergias no sentido de gerar mais negócios entre todos.” - continua a fundadora do BusinessRail - 
“Vamos visitar desde o Parlamento Europeu em Bruxelas, a fazer reuniões de Business Matching 
na FIN - Feira Internacional de Negócios, vamos almoçar e jantar com empresários locais, 
participar de Seminários, enfim, todo um programa de interesse empresarial mas também de 
interesse cultural, sendo desnecessário referir a riqueza que estas cidades do “Velho Continente” 
representam.

Algumas partes do itinerário já se encontram esgotadas, mas ainda poderá se inscrever e obter 
maiores informações através de www.businessrailexperience.com
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