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A Associação Latino-Americana de dessalinização e de Reutilização de Água (Aladyr) 
vai realizar o Seminário Internacional Aladyr em Reutilização e Dessalinização de Água 
no dias 10 e 11 de Maio de 2017, no Hotel San Fernando Plaza, localizado no corredor 
exclusivo conhecido como o "Milla de Oro "(Avenida el Poblado) Medellin Colômbia.

Aladyr visa promover e desenvolver tecnologias e projetos de dessalinização e 
tratamento de água para reutilização e consumo de acordo com as normas de 
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Aladyr tem o apoio formal da Associação 
Espanhola de Dessalinização e  Reutilização (Aedyr) da Associação Internacional de 
Dessalinização (IDA) eo Dessalinização Associação Caribenha (Caribda). Parcerias com 
sucesso e eficiente no caminho de tratamento de água.

Este seminário incidirá sobre o condicionamento e a reutilização de água industrial e 
urbana por tecnologia de membrana e a água do mar e a dessalinização das águas 
subterrâneas.

Com o objectivo de reunir os pontos de referência mais importantes da indústria de o 
convidá-mos a participar como orador ou ouvinte no nosso evento, oferecendo uma 
ocasião propícia para discussão e transferência de conhecimento. A fim de enriquecer 
a experiência dos nossos membros e assistentes de língua, este evento será realizado em 
espanhol.

Os expositores podem posicionar e promover os seus negócios fornecendo 
internacionalmente seus produtos ou serviços, criar redes de contato técnico e 
estabelecer novos laços comerciais com um foco e interessados em nossa audiência 
indústria.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o programa e patrocínios você pode 
acessar nosso www.aladyr.net ou escreva para: 

USD $ 125 Value Partners - valor não membros USD $ 175.

info@aladyr.net

Seminário Internacional Aladyr
de Reutilização de Água e Dessalinizaçã. Colômbia.



Fundada no dia 30 de Novembro de 2010 no âmbito do II Seminário 
Internacional sobre Dessalinização na cidade de Antofagasta, Chile, a 
Associação Latino-Americana de dessalinização e Reutilização de Água, 
Aladyr, visa promover, proteger e desenvolver tecnologias e projetos para 
dessalinização e tratamento de água para reutilização e o consumo de 
acordo com as normas de sustentabilidade e respeito pelo ambiente.

A Associação tem o apoio formal da Associação Espanhola de 
Dessalinização e Reutilização (Aedyr) da Associação Internacional de 
Dessalinização (IDA) eo Dessalinização Associação Caribenha (Caribda). 
Parcerias com histórico de sucesso e eficiente no tratamento de água como 
uma opção que atende às necessidades de centenas de cidades e milhões 
de habitantes, que combinam o compromisso, a tecnologia avançada e 
promovem processos não poluentes para a reavaliação das águas 
consideradas imprópria para utilização ou consumo.

A Aladyr apoia os seus membros contra as organizações públicas e privadas 
ligadas aos nossos objetivos, contribui para o setor acadêmico através da 
geração de novos conhecimentos, aplicações e tecnologia e compromisso 
profissional para o progresso através de reuniões, seminários e similares.

A Dessalinização e reutilização da água são opções de contemplação vital 
frente à escassez deste recurso precioso ou acesso limitado a isso e por sua 
vez se dedicam como a melhor aposta sobre o futuro iminente de um 
planeta que requer soluções drásticas para conciliar o amanhã.

SOBRE A ALADYR



Patrocínio e exposição de oportunidades.
 Inscrição.

Nível Ouro (USD $ 2.000) inclui:

Ÿ Duas (2) inscrições de cortesia.
Ÿ Uma (1) mesa de suporte de publicidade.
Ÿ Uma (1) publicação da empresa no nosso 

Newsletter.
Ÿ Logo no programa de conferência.
Ÿ Logo no nosso programa de marketing.
Ÿ Logo no site de Aladyr.

Todos os patrocinadores recebem:

Ÿ Uma lista completa de participantes.
Ÿ Materiais de reconhecimento a ser distribuído 

aos participantes.
Ÿ O material promocional nos sacos que serão 

entregues no início do evento.

Patrocínios e Oportunidades de Patrocínio:

Ÿ Patrocinador Platinum USD $ 5.000.
Ÿ Patrocinador Ouro USD $ 2.000.
Ÿ Prata Patrocínio $ 1.000 USD.
Ÿ Coffe break USD $ 3.000.
Ÿ Almoço $ 4.000 USD.

Nível Platino (USD $ 5000) cupo para 1 empresa 
inclui:

Ÿ

Ÿ Uma (1) mesa de exposição.
Ÿ Uma (1) publicação da empresa no boletim 

ALADYR.
Ÿ Logo no programa final da conferência.
Ÿ Lugar de destaque na nossa pré-conferência 

e no nosso programa de marketing.
Ÿ Anúncio de seu logotipo no nosso site.

Quatro (4) inscrições de cortesia.

Valor de assistentes de inscrição:

Ÿ Socios de US $ 125 USD.
Ÿ Não socios $ 175 USD.

Para mais informações sobre a exposição 
c o n t a c t e n o s :  i n f o @ a l a d y r . n e t  o u  
juan.pineros@aladyr.net.

Nível Plata (USD $ 1.000) inclui:

Ÿ Uma (1) inscrição gratuita.
Ÿ Visibilidade no nosso programa de marketing.
Ÿ Logo no site de Aladyr.
Ÿ Logo no programa da conferência.



Agenda. 10 de Maio
07:00 - 08:00 Inscrição Equipo Aladyr

07:30 - 08:30 Café

08:30 - 08:40 Palavras de boas-vindas Aladyr

08:40 - 08:50 Palavras pelo EPM EPM

08:50 - 09:30 Experiência de reutilização do grupo Nutresa Alimentos Cárnicos

09:30- 10:15 O Futuro do Tratamento de Água na América Latina Aladyr

10:15 - 10:30 Café

10:30 - 11:15 Caso real de dessalinização na Colômbia

11:15 - 12:00 Aplicações novas de tratamento de membrana Berghof 

12:00 - 12:45 Reutilização de águas residuais municipais para fins industriais Ticsa-EPM

12:45 - 14:00 Almoço Livre

14:00 - 14:45 Experiência no Pacific-Ecopetrol

14:45 - 15:30 Aspecto ambiental e legal Daniel Zapata. 

15:30 - 15:45 Café

15:45 - 16: 15 Ministerio de normas de Reutilização 1207. Colômbia Ministerio del Ambiente

16:15 - 16:45 Interpretação jurídica das normas de Reutilização 1207. Colômbia Solames

16:45 - 17:45 Mesa redonda de Normas de reutilização 12

17:45 - 18:00 Final do Dia 



Agenda. 11 de Maio

08:00 - 08:45 Protecção das membranas pelo UV: Controlo de bioincrustação Atlantium

08:45 - 09:30 Reutilização na Indústria de Bebidas Coca Cola

09:30 - 09:45 Café

09:45 - 10:30 Experiência de reutilização DOW

10:30 - 11:15 Dessalinização da água do mar, "uma grande alternativa no deserro mais seco do mundo" Adasa-EPM

11:15- 12:00 Reutilização na Califórnia AWC

12:00 - 13:30 Almoço livre

13:30 - 14:15 Experiência de Reutilização Toray

14:15 - 15:00 Tema livre por definir

15:00 - 15:45 MBR Experiencia lixiviados Valrex

15:45 - 16:15 Tema livre por definir

16:15 - 17:00 Caso real de recuperação de incentivos Aladyr

17:00 - 17:45 Mesa redonda de recuperação de incentivos Aladyr

17:45 - 18:00 Prêmio ao melhor papel tecnico

18:00 - 18: 15 Culminação e Agradecimentos



O San Fernando Plaza Hotel está localizado no corredor exclusivo conhecido como o "
Milla Dorada" (Avenida El Poblado), que como o próprio nome sugere é o lar de 
empresas líderes nos serviços do setor e da cidade financeiras. O hotel de negócios em 
Medellin tem uma localização privilegiada, facilmente veicular e rodeada por todos os 
confortos e serviços oferecidos pelo acesso na cidade.

A poucos quarteirões de distância, na "Zona Rosa" você vai encontrar fornecido a sua 
necessidade de entretenimento com cassinos, bares, pubs, restaurantes e discotecas de 
estatura internacional e se a sua idéia de "descanso" é ir às compras, este hotel de 5 
estrelas está localizado perto dos três principais centros comerciais em Southern 
Medellín.

O Hotel San Fernando Plaza, é um espaço dedicado a receber o negócio público e para 
atender as diversas necessidades das crescentes classes de "viajantes de negócios de 
luxo" que visitam Medellín.

Para os participantes do nosso seminário, o Hotel San Fernando oferece preço 
preferencial de aproximadamente US $ 105 por quarto.

Direção: Cra. 42A #1-15, Medellín, Antioquia, Colombia
Ÿ A 10 minutos de carro do Aeroporto Olaya Herrera, você deve seguir estas instruções:
Ÿ Siga pela Cl. 10 até a Cra. 43dd. 4 min (1,9 km)
Ÿ Tome a Cl. 8 em direção a Cra 43A / Av. El Poblado. 2 min (450 m)
Ÿ Vire à direita na Cra 43A / Av. El Poblado. 2 min (600 m)
Ÿ Siga pela Cl. 1 / Los Parra até a Cra 43A / Av. El Poblado. 2 min (270 m)
Ÿ Vire à direita na Cra 43A / Av. El Poblado. 28 s (150 m)
Ÿ Vá até a Cra. 42A. 1 min (230 m)
Ÿ Hotel San Fernando Plaza. Cra. 42A # 1-15 Medellín, Antioquia, Colômbia

Departamento de reservas
Telefone: +57 4 444 53 53 Ext 400.
reservas@hotelsanfernandoplaza.com

http://www.hotelsanfernandoplaza.com

El Hotel San Fernando Plaza



OURO

PLATA
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