
Global and local brands: 
an international perspective

Alemanha e Croácia

6ª EDIÇÃO



APRESENTAÇÃO



DESTAQUES

CARGA HORÁRIA: 

O programa tem duração de 24h divididas em: 

A experiência será composta por palestras com

especialistas, visitas a empresas e a órgãos de

interesse, atividades culturais e discussões em

grupo promovidas e mediadas pela professora dra.

Vivian Strehlau, da ESPM.

• 4h de palestras com especialistas

• 12h de visitas a empresas e órgãos de interesse

• 4h de atividades culturais 

• 4h de refeições e confraternizações em grupo

OBJETIVOS: 



•

•

•

Informações importantes



Coordenação acadêmica



ITINERÁRIO PRELIMINAR

SÁBADO
18/06/2022

Brasil - Munique
- Saída do Brasil com destino à Munique conforme passagem aérea individual – não inclusa 

DOMINGO
19/06/2022

Munique 

- Chegada em Munique pela manhã e transporte para o hotel - não incluso

- Sessão de orientação inicial com coordenador local

- Tour pela Allianz Arena de Munique – local onde o FC Bayern München joga desde o início da temporada de 2005/06

- Visita ao FC Bayern Museum - maior museu do clube alemão, para compreender o clube desde a fundação até o mais triunfos mais 

recentes

- Jantar de boas vindas em grupo no restaurante Hofbrauhaus – durante a experiência será possível aprender sobre a história do 

restaurante e ver como eles grelham algumas das especialidades de Munique, o “Knuckles de porco” e carne de vitela.

SEGUNDA-FEIRA
20/06/2022

Munique
- Visita: EPO – European Patent Office em Munique (a principal função do órgão é a busca, análise e concessão de patentes europeias)
- Visita: Agência de marketing em Munique- Exemplo: brands and emotions GmbH

TERÇA-FEIRA
21/06/2022

Munique

- Palestra com convidado: German autos- brand positioning worldwide, por Dr. Helmut Becker – diretor do Instituto de Análise Econômica 
e Comunicações de Munique.

- Visita: BMW (fábrica, World e Museu) – Mergulhe na comovente tradição e história da BMW, experimente o fascínio por trás da produção 
em fábrica e conheça todas as marcas do grupo no extraordinário cenário arquitetônico do BMW Welt.



ITINERÁRIO PRELIMINAR

QUARTA-FEIRA
22/06/2022

Munich - Erding - Zagreb

- Visita: FlixBus GmbH– conheça mais sobre o provedor de viagens de longa distância líder da Alemanha. Fundada em 2013, o objetivo 
original da FlixBus era fornecer viagens de ônibus de longa distância com preços acessíveis. A empresa rapidamente se tornou uma 
das companhias de ônibus mais conhecidas da Europa.

- Visita: Cervejaria local – Exemplo: Erdinger Brewery – você poderá conhecer o processo de produção da cerveja e obter informações 
sobre sua famosa marca.

- Transfer para aeroporto e voo para Zagreb 

- Chegada em check-in em Zagreb

QUINTA-FEIRA
23/06/2022

Zagreb

- Visita: Famosa marca croata – Exemplo: Cedevita – uma das marcas croatas mais populares e existente há quase 50 anos. Faz parte 
da Atlantic Grupa, uma empresa multinacional verticalmente integrada cujas atividades de negócios incorporam P&D, produção e 
distribuição de bens de consumo de rápido movimento com presença simultânea no mercado em mais de 40 países ao redor do 
mundo.

- Visita: European Consumer Center (ECC-Net) - uma rede de escritórios que oferecem consultoria e assistência para consumidores em 
todos os países da UE

SEXTA-FEIRA
24/06/2022

Zagreb

- Visita: The Croatian National Tourist Board (CNTB) - A organização nacional de turismo fundada com o objetivo de criar e promover 
a identidade e a reputação do turismo croata nacional e internacionalmente. As tarefas mais significativas da CNTB incluem a 
organização, implementação e supervisão de todas as atividades relacionadas com a marca e promoção do produto turístico da 
República da Croácia. Como a Croácia está lidando com o turismo de massa, a sustentabilidade e a transformação digital?

- Truffle Hunting and tasting experience - Zagreb é uma das raras capitais que guardam um verdadeiro tesouro - trufas frescas e 
silvestres. Este passeio único combina caça de trufas e degustação ao ar livre.



ITINERÁRIO PRELIMINAR

SÁBADO
25/06/2022

Zagreb

- Visita e palestra em uma universidade ou instituto de inovação – Exemplo: University of Zagreb

- Zagreb food walking tour - Dê um passeio pelo lado saboroso de Zagreb e conheça a história e as tradições croatas, experimente 
pratos tradicionais de várias cozinhas regionais croatas e prove vinhos locais

DOMINGO
26/06/2022

Zagreb - Brasil
- Check-out no hotel em Zagreb, transfer para o aeroporto (não incluso) e retorno para o Brasil.

IMPORTANTE:

• Itinerário sujeito a alteração em aviso prévio;

• Devido à pandemia de covid-19 as datas poderão sofrer reajustes de acordo com o cenário próximo ao embarque. Qualquer alteração neste âmbito será comunicada 

com ao menos 3 meses de antecedência ao embarque, sendo o estudante livre para seguir ou não com a participação.



INVESTIMENTO
E PAGAMENTO

PAGAMENTO

Taxa de inscrição no valor de R$ 500 (dedutível do valor do programa) à vista via cartão de 

crédito + saldo em:

- Opção 1: Parcelado em até 5x sem juros via boleto bancário (todo o saldo deverá estar 

quitado até 10/05/2022); 

- Opção 2: À vista via boleto bancário até 10/05/2022;

- Opção 3: Parcelado em até 10x ou à vista via cartão de crédito com juros (entre em 

contato para maiores informações);

IMPORTANTE: Os valores do saldo serão convertidos em reais conforme a taxa de câmbio turismo vigente na data de 

pagamento/emissão do boleto.

INVESTIMENTO: EUR 2.815



OS VALORES INCLUEM :
• Atividades acadêmicas e culturais conforme descritas no itinerário
• Acomodação em quarto duplo compartilhado com outro participante de mesmo

gênero pelo período de 3 noites (de acordo com as datas do programa) na cidade
de Munique;

• Acomodação em quarto duplo compartilhado com outro participante de mesmo
gênero pelo período de 4 noites (de acordo com as datas do programa) na cidade
de Zagreb;

• Café da manhã diário no hotel;
• 1 jantar de boas-vindas;
• 1 jantar de despedida;
• Transporte em ônibus privativo para as visitas indicadas;
• Cartão de transporte público das cidades válido para as visitas;
• Passagem aérea de Munich para Zagreb;
• Coordenador local para acompanhar o grupo durante toda a programação;
• Certificado de participação no programa;
• Coordenação e acompanhamento de docente da ESPM

INSCREVA-SE ATÉ 10/12/2021 EM:

HTTPS://CAMPUSB.TYPEFORM.COM/TO/PB5D30ZA

https://campusb.typeform.com/to/pB5d30za


Dúvidas?
Fale com a 
gente!

vstrehlau@espm.br
chmello@espm.br


