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TEMA: MOÇAMBIQUE FUTURO:
O CAMINHO PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

2022 MOZAMREAL PATROCINADORES E PARCEIROS
PATROCINADOR OURO

PATROCINADORES DE PRATA

Progressive
property people
PATROCINADORES DA INDÚSTRIA

PARCEIROS DA INDÚSTRIA

PARCEIRO LOCAL

COMECE AQUI:

O QUE PRECISAS DE SABER SOBRE O MOZAMREAL 2022

Local: Radisson Blu, Maputo
Data: 29 Junho 2022
Formato: Presencial | Bilingue (EN | PT)
Dados essenciais
• 09h00 – 17h00: Sessões e Networking
• 17h30 – 19h30: Cocktail
• 100+ Participantes
• 50+ Empresas
• 20+ Membros da Imprensa
• Sessões em Português e Inglês
Preço entrada por Delegado: US $155 (Ex-IVA)
Email: Lante@apievents.com para Patrocínio

SOBRE O MOZAMREAL 2022
O principal encontro imobiliário de Moçambique, o Fórum Imobiliário Mozamreal está de volta (29 de junho de 2022) e pronto para
impulsionar a indústria local.
A decorrer no Radisson Blu, Maputo, o Fórum deste ano é o primeiro encontro presencial do sector imobiliário em mais de dois anos e
meio. Com diversas palestras, painéis de discussão interativos, casos de estudo e oportunidades de networking formal e informal, o
MozamReal 2022 é a plataforma para fazer negócios e deﬁnir a agenda da indústria. A participação é apenas presencial e os delegados
podem comprar seus passes por US $ 155 (Ex-IVA). Prepare-se para experimentar a magia de se re-conectar pessoalmente ao vivo,
fazer networking e fazer negócios!

TEMA DE 2022: MOÇAMBIQUE FUTURO: O CAMINHO PARA O
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
À medida que a economia de Moçambique entra numa recuperação robusta impulsionada pela retoma do investimento e
desenvolvimento do Petróleo e Gás; uma melhoria da situação de segurança; o abrandamento das restrições do Covid e a melhoria da
actividade económica, as condições de investimento em Moçambique estão a ganhar força. À medida que esses desenvolvimentos
signiﬁcativos ajudam a desbloquear oportunidades em todo o País, nos sectores dos escritórios, do retalho, logística, hotelaria e
residencial, o cenário e a escala da oportunidade para investidores locais e internacionais estão-se a expandir e a ganhar momento. O
tema deste ano, Moçambique Futuro: O Caminho para o Crescimento Sustentável, fornece uma plataforma para explorar tendências e
oportunidades num dos futuros mercados líder em África.

UM EVENTO PRESENCIAL PARA LÍDERES IMOBILIÁRIOS

PRINCIPAIS ÁREAS DE FOCO NA MOZAMREAL 2022
• Macroeconomia: Prevê-se a retomada do projeto Total Energies e a ENI deve entregar 3,4 milhões de toneladas de gás a partir do terceiro
trimestre 2022 através dos seu projecto offshore. Esses desenvolvimentos, combinados com o aumento da actividade econômica
pós-covid devem acelerar o crescimento do PIB anual para 5%, signiﬁcativamente à frente da média África Subsariana de 3,8%. Os nossos
especialistas irão partilhar o que este crescimento na economia signiﬁca para o mercado imobiliário local.
• Desenvolvimento e Tecnologia Verdes: A adopção de infraestruturas imobiliárias inteligentes para o clima e inovação orientada para a
tecnologia são cruciais para a construção de resiliência a longo prazo em Moçambique. Conhecer novas tecnologias, criação de edifícios
verdes e edifícios que respondam ao risco climático são relevantes para o contexto de Moçambique.
• Residencial: Os empreendimentos de novos promotores tomaram o mercado de Maputo de assalto. Será esta a primeira onda de
desenvolvimento futuro? Nós iremos discutir o caso de investimento, oportunidades e desaﬁos em toda a cadeia de valor.
• Desenvolvimento de Infraestruturas: Desvendamos as oportunidades no sector da energia, portos (Nacala, Maputo, Beira e Macuse),
logística e eletriﬁcaçãorural em Moçambique. À medida que a agenda de desenvolvimento do País toma forma impulsionada pelos
programas do Petróleo e Gás e um super ciclo de commodities, onde estão as melhores oportunidades para os investidores e operadores
do sector imobiliário?
• Hospitalidade: Explorando a tendência de projectos de hospitalidade de Luxo em Moçambique. Quão profundo é o mercado e onde há mais
oportunidades? Mercado de conferências e eventos em Maputo: Pode Maputo rivalizar com Kigali, Nairobi e Durban para se tornar um
importante centro de conferências?

MOÇAMBIQUE FUTURO
O CAMINHO PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

PRINCIPAIS ÁREAS DE FOCO NA MOZAMREAL 2022
• Classes de ativos emergentes: Desvendando as oportunidades nas classes de activos emergentes, como armazenamento, acomodação
corporativa e centros de dados.
• Plano Director de Maputo: Conheça o Plano Director de Maputo do Banco Mundial; como uma nova visão ousada para a cidade pode abrir
uma nova era de investimentos e oportunidades.
• Sector de escritórios: várias soluções de coworking e escritórios flexíveis entraran no mercado durante o Covid. Vieram para ﬁcar, ou
quando as multinacionais e expatriados retornarem, o sector de escritórios retornará aos níveis pré-Covid?
• Retalho: Onde está o mercado e onde ainda existem oportunidades? Do retalho de conveniência às estruturas formais, passando pelos
postos de combustível e muito mais; O sector de retalho de Moçambique está preparado para uma nova fase de crescimento?
• Zonas Francas e Parques Industriais: : O sucesso do modelo de parceria pública privada do Parque Industrial de Beluluane serviu de
plataforma para a criação do MozParks. Revelamos os benefícios e oportunidades para investidores nas Províncias de Maputo e Nampula.
• Mercado de Capitais e Financiamento: Existe dimensão suﬁciente para colocar capital na Bolsa em Moçambique? Os Fundo Fechados de
Imobiliário estão-se a tornar num mecanismo viável de ﬁnanciamento?
• Finanças e Desenvolvimento: Os promotores locais podem ter acesso a ﬁnanciamento à medida que a economia ganha impulso?
Revelamos as oportunidades e desaﬁos para os imobiliários locais.

MOÇAMBIQUE FUTURO
O CAMINHO PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

DESTAQUES E BENEFÍCIOS: PARA OS PARTICIPANTES

Volte a conhecer, conectar e fazer negócio presencialmente
com os líderes do Sector Imobiliário de Moçambique
• Pacote de conferência de 1 dia inteiro: Lanches, almoço, chás e cafés
• Principais perspectivas dos líderes do sector
• Acesso a Cocktail exclusivo
• Networking e conversas presenciais
• Encontro especial com as principais partes relevantes locais do sector privado e público

UM EVENTO PRESENCIAL PARA LÍDERES IMOBILIÁRIOS

MOZAMREAL: BENEFÍCIOS E PACOTES PATROCÍNIO
LEAD

• Limitado a um patrocinador
• Logo ao lado do logotipo do
Fórum em todas os materiais
promocionais
• Nota de boas-vindas na
Conferência
• 3 membros palestrantes (2 Painel
e 1 apresentação)
• 7 passes gratuitos para
participantes (incluindo
palestrantes)
• Participação na Conferência de
Imprensa de lançamento do
Fórum
• Destaque na campanha de
comunicados de imprensa sobre
o evento
• Anúncio de 2 páginas na
brochura do evento
• Colocação de conteúdo em
bolsas e cadeiras para delegados
• 1 entrevista estratégica
pré-conferência a ser publicada
em plataformas da API.
• Espaço Físico na exposição
(maior espaço disponível)
• 1 e-mail personalizado para mais
de 25.000 contactos na base de
dados da API
• 2 inserções no boletim
informativo mensal da API
• Acesso à lista de delegados com
detalhes de contato

Mozamreal : $11,500

OURO

PRATA

INDÚSTRIA

ALMOÇO E COCKTAIL

Mozamreal:
$3,500 / $4,950( L & C)

• Limitado a dois patrocinadores
• Colocação do logotipo de nível
OURO em todos os materiais da
conferência.
• 2 membros palestrantes (1 painel
e 1 apresentação)
• 5 passes gratuitos para
participantes presenciais
(incluindo palestrantes)
• Participação na Conferência de
Imprensa de lançamento
• Comentário no comunicado de
imprensa do evento
• Anúncio de 1 página no Folheto
do Evento
• Colocação de conteúdo em
bolsas e cadeiras para delegados
• 1 entrevista estratégica
pré-conferência a ser publicada
em plataformas da API
• Espaço Físico na Expo (segundo
maior espaço disponível)
• 1 e-mail personalizado para mais
de 25.000 contactos na base de
dados da API
• 1 inserção no boletim informativo
mensal da API
• Acesso à lista de delegados com
detalhes de contato

• Limitado a 5 patrocinadores
• Colocação do logotipo de nível
prata em todos os materiais da
conferência.
• 1 palestrante (1 Painel ou
Apresentação)
• 3 passes gratuitos para
participantes presenciais
(incluindo palestrantes)
• Anúncio de 1 página no Folheto
do Evento
• Colocação de conteúdo em
bolsas e cadeiras para delegados
• Espaço de Exposição Presencial
• 1 e-mail personalizado para
banco de dados de eventos

• Ilimitado
• Logotipo de nível da indústria
em todos materiais da
conferência
• 1 palestrante no painel relevante
• 2 passes pessoais gratuitos
(incluindo palestrante)

Mozamreal: $7,750

Mozamreal: $4,950

Mozamreal: $2,950

• Limitado a um por evento
• Logotipo exclusivo de almoço,
cocktail e jantar em todos os
materiais do evento
• 1 palestrante (Painel) na
conferência principal
• Endereço de
boas-vindas/apresentação no
evento (almoço, jantar ou
cocktail)
• Branding Único e Exclusivo no
evento (almoço, cocktail ou
jantar)
• Espaço de Exposição Presencial
3m por 3m
• 3 passes gratuitos para
atendimento presencial
(incluindo palestrantes)
• 1 stand virtual

CONTACTOS DA API EVENTS

A nossa equipa valoriza a participação das indústrias que
apoiamos. Para participar em uma das nossas conferências
que deﬁnem o sector, por favor, entre em contacto hoje com
um dos membros da nossa equipa.

Lante Bannerman | Consultor de vendas
lante@apievents.com
Murray Anderson | Comunicações de marketing
murray@apievents.com
231 Oxford Road, Corner Hurlingham & Oxford Road,
Illovo, 2196, Johannesburg, South Africa
www.mozamreal.com | www.apievents.com
info@apievents.com
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