OVERVIEW
» Primeiro Air show do Brasil
» Cerimônia de abertura com a presença de autoridades
» Exposição estática de aeronaves e equipamentos
» Pavilhão de exposição indoor
» Espaço formação, tecnologia e inovação
» Demonstração de aeronaves
» Shows Aéreos
» Simuladores de vôo

eventos simultâneos ao IBAS

Space Market será o ponto de
encontro de engenharia da América
Latina para o mercado de
tecnologia espacial para discutir o
estágio desta atividade na região e
seu nível de desenvolvimento
tecnológico.

Iniciativa que busca debater os
desafios para a viabilização de
operações efetivas na aviação geral,
simplificando os processos e
procedimentos realizados pelos
pilotos. Além disso, irá discutir os
entraves atuais da infraestrutura
destinada ao setor, o desembaraço
de processos regulatórios,
administrativos e aduaneiros do
segmento.

O seminário tem como objetivo
principal estimular debates sobre as
tendências de otimização e
utilização de aeronaves, além de
discutir temas importantes para
ampliar a utilização da aviação
executiva na América Latina,
colocando em perspectiva a
importância da aviação geral como
vetor de desenvolvimento
econômico e mostrando o potencial
da aviação executiva como
ferramenta de empreendedorismo,
levando a atividade econômica para
todo o país.

O seminário busca mostrar o
potencial do setor da indústria
aeroespacial no Brasil e as
oportunidades do mercado
brasileiro para este setor. Entre os
temas abordados estarão questões
referentes aos atores principais do
mercado aeroespacial brasileiro, as
oportunidades de negócios no país,
inovação no mercado e diretrizes
para fornecedores, entre outros.

PÚBLICO

» 29 a 31 DE MARÇO somente público de negócios
» 01 e 02 DE ABRIL bilheteria aberta para o público em geral

eventos simultâneos ao IBAS

» Líderes da indústria, decisores e
compradores da cadeia de
fornecimento de engenharia e
fabricação comercial, civil e militar
» Autoridades de governo
» Academia

» Gestores de aeronaves
» Pilotos-chefe, comandantes e
primeiro-oficiais
» Responsáveis por safety e compliance
» CEOs das principais empresas de
aviação geral
» Administradores aeroportuários
» Autoridades regulatórias, Polícia de
fronteiras, aduaneira e sanitária;
» MROs focados no segmento;
» Provedores de serviços de flight
planning & FBOs
» Esatas

» Proprietários de aeronaves
» Empreendedores
» Gestores de Family Offices
» CEOs das principais empresas de
aviação geral

» Cadeia de fornecimento OEM's
» Fabricantes de aeronaves
» Empresas provedoras de
recursos especializados e serviços
para o setor aeroespacial
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eventos simultâneos ao IBAS

Plenária e Workshops para a
aviação comercial e aeroportos com
os seguintes temas:
» AEROPORTOS
» MRO
» GROUND HANDLING
» SERVIÇOS FINANCEIROS
» TI & AUTOMAÇÃO
» MEIO AMBIENTE
» OPERAÇÕES E PASSAGEIROS
» ATC
» QUESTÕES JURÍDICAS
» SEGURANÇA

O seminário busca estimular o
debate sobre o desenvolvimento do
transporte aéreo a partir da
indústria do turismo,
avaliar o cenário da integração
aérea no continente, desafios dos
desenvolvimentos de novas rotas
na região, diagnosticar o sistema de
aeroportos e traçar estratégias de
conectividade em um evento que
reunirá os principais decisores das
cias aéreas, aeroportos e turismo.

Seminário com o objetivo de divulgar
e promover a participação e a
contribuição das mulheres no setor
de aviação. Ação afirmativa
reconhecendo as pioneiras e
incentivando uma maior participação
feminina na indústria.

Multifuncionais, os drones
possibilitam uma gama enorme de
possibilidades e o mercado dos
veículos não tripulados está em alta
em todo o mundo.
Porém este mercado ainda esbarra na
falta de regulamentação e de normas
para manipulação desses
equipamentos na América Latina.
O workshop sobre Drones tem como
objetivo explorar a sua utilização em
vários setores e a importância da
regularização da operação destes
sistemas no mercado.

PÚBLICO
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» CEOs e tomadores de decisão de
companhias aéreas e aeroportos
» Autoridades do governo
» Executivos das principais
empresas do setor

» CEOs de companhias aéreas
» CEOs dos aeroportos da América
Latina
» CEOs das principais empresas do
turismo
» Autoridades do governo
» Tomadores de decisão de
companhias aéreas, aeroportos e
turismo.

» Mulheres de diversos setores da
aviação como: pilotas, comissárias,
mecânicas aeronáuticas e técnicas de
manutenção, empreendedoras,
administradoras de aeroportos,
engenheiras e instrutoras, entre outras
» Autoridades do governo

» Entidades de governo e reguladoras
» Empresas do setor
» Universidades
» Organizações usuárias

ATIVIDADES
FINAL DE SEMANA – PÚBLICO GERAL
AIRSHOW

VENDA DE
SOUVENIRS

EXPOSIÇÃO
ESTÁTICA DE
AERONAVES

SIMULADORES
DE VÔO

EXPOSIÇÕES
CULTURAIS

ATIVIDADES
RECREATIVAS

ESPAÇO KIDS

