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Siemens confirma presença na 33ª edição da
FILDA
• Feira Internacional de Luanda realiza-se de 26 a 30 de Julho
• Edição de 2017 terá o tema: “Diversificar a economia e potenciar a
produção nacional, visando uma Angola auto-suficiente e exportadora”
A Siemens confirma a presença na 33ª edição da FILDA, que vai decorrer de 26 a
30 de julho. No seguimento de mais uma edição da Feira internacional de Luanda,
sob o tema “Diversificar a economia e potenciar a produção nacional, visando uma
Angola auto-suficiente e exportadora”, a multinacional alemã irá lançar a sua
campanha “Ingenuity for Life”, com enfoque no mercado local.
A Siemens, em alinhamento com o tema deste ano da FILDA, irá apresentar a sua
campanha de publicidade localizada para Angola. Uma iniciativa que promove as
áreas em que a Siemens pode ajudar o país a ser cada vez mais auto-suficiente,
como o Oil & Gas, a energia e/ou a indústria, potenciando a sua capacidade
exportadora.
“Aproveitamos o momento para lançar campanha de publicidade internacional com
enfoque no mercado angolano”, afirmou Joana Garoupa, diretora de comunicação
da Siemens Angola. A responsável sublinhou que “a importância de espelhar nesta
iniciativa de comunicação, o que de melhor se faz em Angola”.
A Siemens identifica-se com o tema da 33ª edição da FILDA e, acredita que o seu
portfolio pode reforçar o desígnio da diversificação da economia, uma vez que
ajuda a criar condições para o crescimento, recorrendo a parcerias locais para
desenvolver projetos de elevado valor acrescentando.

São várias as referências que a Siemens tem em Angola, dos transportes à
energia, da indústria sem esquecer o Oil & Gas, sempre com o objetivo de
acompanhar o pais no seu crescimento..
Serão centenas os expositores que marcarão presença, na edição de 2017 da
FILDA, apresentando as suas valências.

•

Sala de imprensa Siemens Angola disponível aqui.
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Sobre a Siemens Angola
A Siemens tem actividade permanente em Angola no Belas Business Park, em Luanda. A Siemens Angola está
empenhada em estudar as soluções que garantam racionalidade económica e contribuam para a sustentabilidade
e o futuro dos angolanos. A formação de recursos humanos angolanos, como são exemplo disso as parcerias
estabelecidas com o CINFOTEC e o ISPTEC nos domínios técnicos e da engenharia, é também uma das
prioridades da empresa. Mais informações disponíveis em www.siemens.co.ao
A Siemens AG é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 165 anos pela
excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade. A empresa está presente
em mais de 200 países, com enfoque especial nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sendo um
dos maiores produtores mundiais de tecnologias energeticamente eficientes, com grande economia de recursos, a
Siemens ocupa o primeiro lugar no fabrico de aerogeradores instalados no mar, é um dos principais fornecedores
de turbinas para centrais elétricas de ciclo combinado, um dos líderes de soluções para a transmissão de energia e
pioneira em soluções de infraestrutura, automação e soluções de software para a indústria. A empresa é também
um fornecedor líder de equipamentos de imagiologia médica - desde sistemas de tomografia computorizada e de
ressonância magnética a diagnósticos laboratoriais e TI clínica. No ano fiscal de 2016, findo a 30 de setembro de
2016, a Siemens gerou receitas de 79,6 mil milhões de euros e um resultado líquido de 5,6 mil milhões de euros.
No fim de setembro de 2016, a Siemens empregava mundialmente cerca de 351.000 colaboradores. Para mais
informações visite: www.siemens.com

