18 de maio de 2012

PROGRAMA DE LIDERANÇA AUSTRÁLIA AMÉRICA LATINA (ALALP)
O Austrália‐Latin America Business Council está encantado em dar o total apoio ao Segundo ALALP agendado para
ser realizado na Austrália em outubro de 2013. Este ALALP segue o altamente bem sucedido ALALP inicial
realizado ao longo de um período de duas semanas em 2009.
Nós vemos estas iniciativas ALALP como extremamente importantes, pois elas têm grande
potencial para proporcionar benefícios significativos de longo prazo para o desenvolvimento de
um relacionamento entre a Austrália e a América Latina através da valorização de relações
pessoais e o envolvimento de líderes futuros dos países interessados.
A América Latina dispõe de muito mais potencialidade para o mercado Australiano do que tem sido
acessado, mas a realização deste potencial continua a ser atrapalhado por vários fatores, incluindo
desconhecimento mutuo do que temos a oferecer uns aos outros.
ALALP 2013 vai novamente contribuir para superar este obstáculo juntando indivíduos notáveis que
tem a capacidade e o comprometimento para se tornar futuros lideres nos seus respectivos campos
de trabalho e assim se tornar paladinos pela campanha para aproximar a Austrália e a América
Latina numa ampla variedade de frentes.
Os benefícios que o ALALP 2013 pode proporcionar para todos os participantes, suas respectivas
entidades e para seus países de origem são ainda maiores no atual desafiador ambiente global
econômico. Em uma época de continua turbulência econômica é necessária uma liderança forte, e
indivíduos e organizações que fazem o investimento para participar de ou patrocinar o segundo
ALALP serão recompensados com benefícios tangíveis ao longo prazo.
Nós firmemente recomendamos que você apoie o ALALP 2013 através de patrocínio
e participação.
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