A sua única loja para

“Formação – Feito na Alemanha”
iMOVE é uma iniciativa do Ministério federal alemão da
educação e investigação para promover e facultar o negócio
global e a colaboração entre empresas de formação alemãs e
organizações internacionais públicas e privadas. Fornecemos
oportunidades de colaboração e ajudamos a estabelecer
contatos com órgãos oficiais de formação e pessoas do
setor da educação. As nossas atividades estão centradas
no desenvolvimento e cultivo de uma rede de empresas de
formação alemãs e os interessados em todo o mundo:
• Missões comerciais incluindo apresentações, workshops de
formação e reuniões B2B

Base de dados de empresas de formação

Os seus benefícios
Alianças estratégicas criam sinergias vitais para o sucesso
internacional. Identifique parceiros para colaboração e
escolha soluções para as suas necessidades específicas!
O nosso Website apresenta a nossa única Base de dados de
empresas de formação iMOVE em inglês. Contém os perfis
e serviços para mais de 200 empresas de formação alemãs.
Pode selecionar por tópico, palavra-chave e empresa. Também
pode contatar as empresas diretamente online.
Benefícios:
• Informação concreta e bem estruturada sobre “Formação –
Feito na Alemanha”
• Através da imagem geral das competências alemãs no setor
da educação vocacional e formação
• Acesso a 200 empresas com experiência internacional
• Oportunidade para contatos online diretos
• Todos as empresas listadas cumprem os critérios de
qualidade iMOVE
• Os mecanismos de pesquisa são fáceis de utilizar
• Consultar a base de dados gratuitamente

• Eventos de comunicação em rede e seminários relacionados a
seletos mercados alvo
• Workshops de estratégia sobre internacionalização e
marketing de educação
• Conferências e convenções
• Estudos de mercado em mais de 20 países
• Barômetro de tendências do setor da educação contínuo da
Alemanha
• Manuais, folhetos com as melhores práticas
• Portal Web em sete idiomas
Teremos muito prazer em encontrar o parceiro ideal para você.
Contate-nos:
iMOVE
no Instituto federal para educação vocacional e formação
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Alemanha
Telefone: +49 (0)228 107-1745, Fax: +49 (0)228 107-2895
E-mail: info@imove-germany.de
www.imove-germany.de

Serviço online:

www.imove-germany.de

Para usuários internacionais
O Website iMOVE www.imove-germany.de é a plataforma
central de comunicação para parcerias internacionais no
campo da educação vocacional e formação. Através da Internet,
promovemos a colaboração no setor da educação. Também
recolhemos e facultamos informação sobre oportunidades de
formação e estimulamos a comunicação entre as empresas de
formação alemãs e os interessados em todo o mundo.
A informação está disponível em alemão, árabe, chinês,
espanhol, francês, inglês e russo. O inglês é o idioma principal.
Categorias bem estruturadas ajudam-no a encontrar rápida e
facilmente as notícias atuais:
Notícias sobre o setor de exportação educativo da Alemanha e
a Rede iMOVE
Conhecimento sobre Publicações iMOVE e histórias de sucesso
da nossa rede
Anúncios e documentação relativa a todos os Eventos iMOVE
Serviço que inclui uma troca de colaboração interativa para
comunicar as suas necessidades específicas, assim como a base
de dados da empresa
Vários links referentes a associações relevantes, instituições
governamentais e acadêmicas, assim como outras organizações
relacionadas com a Alemanha e os setores da educação
internacionais.
Subscreva online a nossa Newsletter internacional! Irá mantê-lo
atualizado sobre todas as novidades e anúncios atuais.

Base de dados de empresas de formação

Intenção
Para empresas de formação
alemãs

Quer esteja procurando serviços de consultoria,
cursos de formação ou parceiros adequados, fazer a
melhor escolha é fundamental para o êxito das suas
atividades. Fornecemos informação sólida referente às
oportunidades existentes.

iMOVE prepara as empresas de formação alemãs para
atividades internacionais e facilita a sua entrada nos
mercados internacionais.

Como uma entidade governamental neutra e
independente, iMOVE o ajuda na identificação do
parceiro alemão ideal e que corresponda às suas
exigências.

O Website iMOVE em alemão é uma extensa fonte de
informação para as empresas de formação alemãs. Inclui
notícias de mercados de formação vocacional e educação
contínua internacionais, informação sobre eventos
importantes e troca de colaboração, informação de
mercado e estudos de mercado.

A Internet é a nossa ferramenta vital para recolher
e facultar informação, assim como estimular a
comunicação. A Base de dados de empresas de
formação iMOVE tem sempre informação atualizada
sobre possibilidades de colaboração concretas com
empresas de formação alemãs.

Correspondente ao portal internacional, as empresas de
formação alemãs irão encontrar informação importante em
várias categorias online. Parte do nosso serviço é a Base de
dados de empresas de formação iMOVE.
Toda a informação e anúncios atuais são distribuídos
regularmente através da Newsletter alemã iMOVE.

