CONVITE
11º TORNEIO DE GOLF IAF 2017
Domingo 15 de Outubro
Gavea Golf and Country Club no Rio de Janeiro (Brasil)
REALIZAÇÃO:

PATROCINADORES:

Comece sua participação na 33ª Convenção Mundial da Moda da IAF no Rio de Janeiro
(Brasil) com uma rodada de golfe com pessoas da moda e têxteis de todo o mundo.
A 11ª edição deste tradicional evento de lançamento da convenção será realizada no
domingo 15 de outubro no Gavea Golfclub no Rio de Janeiro.
Veja www.gaveagolfclub.com.br para obter mais informações.

O Torneio de Golfe da IAF está agendado para domingo 15 de outubro de 2017, no dia
anterior à entrada em vigor da 33ª Convenção Mundial da Moda da IAF no Rio.
Participar do Torneio de Golfe IAF é uma forma agradável de se juntar a representantes
internacionais da indústria de vestuário e têxteis. Se você se deparar com colegas com
quem perdeu contato ou estabeleceu novos contatos, a atmosfera relaxante melhorará
esses links.
Para que a comissão organizadora faça os arranjos necessários, preencha o formulário
de inscrição anexado e devolva-o o mais rápido possível através do e-mail:
eventos@abit.org.br
A participação no golfe é gratuita.
Destacamos que apenas delegados que se inscritos para a IAF | World Fashion
Convention e convidados dos organizadores podem participar deste Torneio.
Visite www.iafconventionbrazil.com.br para se inscrever para a convenção.
O evento será novamente patrocinado pela American & Efird Threads e Gerber
Technology. Estamos muito gratos pelo apoio contínuo a este evento.
A&E
A American & Efird é um dos principais fabricantes mundiais de fios de costura e fios
industriais, sua presença global se estende desde a Ásia até a Europa para as Américas.
Não é simplesmente o escopo das operações internacionais que fazem da A & E uma
empresa de classe mundial. Essa distinção vem da sua dedicação para fornecer aos seus
clientes os melhores produtos e serviços, na mais alta qualidade, em todo o mundo.
www.amefird.com
GERBER TECHNOLOGY
Durante mais de quatro décadas, a Gerber Technology tem sido líder mundial no
fornecimento de sistemas de fabricação automatizados sofisticados. A empresa atende
a 25 mil clientes, incluindo mais de 100 empresas Fortune 500, nas indústrias
aeroespacial, vestuário, varejo, compostagem, embalagem, móveis, têxteis técnicos,
especialidades gráficas e indústrias de transporte em 130 países. Os produtos da Gerber
ajudam os usuários a se moverem mais rápido, com menos custo e com a mais alta
qualidade. www.gerbertechnology.com

