Participe do principal evento global em energia offshore
A Conferência de Tecnologia Offshore (OTC) é onde os profissionais de energia se encontram para trocar ideias e opiniões para
promover conhecimentos científicos e técnicos para recursos offshore e questões ambientais. A OTC atrai participantes de mais de 100
países e conta com mais de 2.000 empresas expositoras. Informação detalhada em go.otcnet.org/IBPprogram.
A OTC é patrocinada por 13 organizações sem fins lucrativos no setor da energia, que trabalham em cooperação para desenvolver o
programa técnico. A receita da OTC beneficia diretamente o quadro social dessas sociedades.

Comemore 50 anos conosco
Na OTC 2018, iniciaremos a nossa comemoração de 50 de existência da OTC. Esta comemoração, culminando em 2019, é um
reconhecimento do nosso profundo compromisso com as pessoas e as empresas que nos ajudaram a alcançar esse marco histórico.
Para celebrar esta ocasião estão planejados vários eventos especiais, incluindo uma cerimônia de abertura e painel de notáveis
representantes do setor da energia, que discutirão a revolução da tecnologia offshore dos últimos 50 anos e as inovações que podemos
aguardar para os próximos 50 anos.
Aprenda informações técnicas que você pode aplicar quando voltar ao escritório
OTC oferece ideias chave por especialistas globais em avanços tecnológicos,
segurança e soluções focadas no meio ambiente e impactos econômicos e
regulatórios. Aqui estão destaques do programa de 2018:
Implantação mais rápida de novas tecnologias: Soluções para reduzir o
cronograma de desenvolvimento e para criar tecnologias prontas para projetos
que atendam aos atuais desafios da indústria.
Ferramentas e Técnicas de Redução de Custos: Formas de diminuir custos e
melhorar o valor global, mantendo altos padrões de segurança, operacionalidade
e confiabilidade.
Atender a Demanda Global: Atender as necessidades energéticas das economias
de rápido crescimento, reduzindo ao mesmo tempo as emissões de carbono e considerando cuidadosamente o impacto da tecnologia
digital.
Participação Global: Executivos de companhias e operadores de serviços, incluindo
de CPI [Companhias Petrolíferas Internacionais] e CPN [Companhias Petrolíferas
Nacionais], compartilham realizações de projetos no Canadá, Golfo do México e
Mar do Norte.
Veja inovações revolucionárias e encontre os principais fornecedores de
produtos e serviços
Tudo o que você procura em energia offshore, irá encontrá-lo nas Exposições da
OTC. A exposição será realizada em vários locais interiores e exteriores. Centro
NRG, Arena NRG e Parkway OTC.
OTC e o Internacional Buyer Program [Programa do Comprador Internacional]
OTC é uma participante orgulhosa do Internacional Buyer Program (IBP) do Departamento de Comércio dos EUA. Por meio da rede de
escritórios do Departamento de Comércio em Embaixadas e Consulados em todo o mundo, o IBP recruta delegações de compradores
estrangeiros pré-selecionados e leva-os a feiras selecionadas, conectando empresas dos EUA com compradores internacionais.
Os especialistas em comércio do Departamento de Comércio dos EUA localizados em sua embaixada ou consulado local
podem ajudá-lo a registrar a mostra, ajudá-lo a localizar os produtos ou serviços que deseja adquirir e auxiliar na
marcação de reuniões com empresas dos EUA. Encontre a sua Embaixada ou Consulado local em www.buyusa.gov e
integre uma delegação do International Buyer Program para a OTC.
.

