
A Expo 2015 de Milão será o 
maior evento mundial que 
jamais foi organizado sobre o 
tema da alimentação e será uma 
experiência incrível e irrepetível.

VOLTE PARA CASA, NA ITÁLIA 
com a Expo 2015 de Milão

 

 

Cada região italiana vai enriquecer o programa Made of Italians com 
outros benefícios e descontos exclusivos

A Expo 2015 de Milão está preparando um bem-vindo 
especial para todos os italianos que vivem no exterior, 
para fazer com que eles vivam o seu emocionante 
retorno à Itália.
Graças ao programa Made of Italians será possível 
desfrutar de vários descontos, preços especiais e 
ofertas exclusivas que farão com que a volta para casa 
seja ainda mais entusiasmante.

Inscreva-se no programa Made of Italians
Você é um cidadão italiano que vive no exterior ou um cidadão de 
origem italiana? Registre-se em www.madeofitalians.expo2015.org 
e receberá o seu códice do cupom para poder comprar a sua entrada 
com desconto para a Expo 2015 de Milão.

ANDE DAI
• Descontos especiais na Alitalia na 
  rede nacional e os benefícios ligados 
  ao programa Vivi l’Italia
• Preços especiais no Trenitalia em todo 
  o território ferroviário nacional
• Tarifas de aluguel com descontos nos 
  modelos da Fiat Chrysler 
  Automobiles, por meio dos seus 
  parceiros Maggiore Rent a Car

DIVIRTA-SE
• 20% de desconto nos testes drive no 
  Autódromo de Monza, fornecidos pela 
  Puresport
• 20% de desconto na MilanoCard, com 
  mais de 500 serviços, como museus e 
  restaurantes, em toda a Itália

ORGANIZE A SUA 
VIAGEM
• Adquira até quatro entradas para a 
  Expo 2015 de Milão com um desconto 
  exclusivo de 25%
• Obtenha grandes ofertas nos pacotes 
  de viagem de Alessandro Rosso Group 
  e UVET Amex
• Visite Aquae 2015 em Veneza e 
  descubra a região Veneta a preços 
  promocionais region, at promotional 
  prices

E MAIS AINDA
• Oferta especial da Telecom Italia na 
  rede de telefonia móvel, com ligações 
  e navegação com mais de 30% em 
  relação ao preço normal. Desconto de 
• 20% sobre os produtos illycaffè nas 
  lojas de Milão
• 50% de desconto nos cartões de 
  pagamento personalizados da Intesa 
  Sanpaolo

http://madeofitalians.expo2015.org/

