Entre 7 e 11 de outubro

Design e Inovação de 24 Empresas Aderentes ao
“Portugal Sou Eu” no Lisboa Design Show

O “Portugal Sou Eu” e 24 Empresas Aderentes, algumas já distinguidas na área da
inovação a nível nacional e internacional, vão participar na 6ª edição do Lisboa
Design Show, um evento dedicado ao design em todas as suas formas de expressão,
que terá lugar de 7 a 11 de outubro, na FIL, em Lisboa.
Tendo como mote promover o design como fator competitivo e diferenciador dos
produtos e das organizações, o “Portugal Sou Eu” terá um espaço diferente, que
convidará todos os visitantes a conhecer um Portugal inovador e com design.
Sem exceção, todos os produtos e serviços das 24 Empresas Aderentes - da moda,
decoração, casa, escritório, música, equipamentos, tintas e alimentar- presentes no
espaço “Portugal Sou Eu” incorporam valor em termos de inovação e posicionam-se
no mercado pela diferenciação.
O espaço “Portugal Sou Eu”, que ocupará uma área de 216 m2, localizado no pavilhão
2 – stand 51, convida os visitantes a conhecer uma exposição com painéis e, em
alguns casos, produtos e serviços das Empresas Aderentes com o Selo do programa.
Para o “Portugal Sou Eu” é importante marcar presença no Lisboa Design Show, um
evento que funciona como catalisador de novas oportunidades de negócio e que
promove o conceito “create local, think global”.
Organizado pela AIP – CCI, o Lisboa Design Show tem como objetivo comunicar a
identidade dos designers, empresas, culturas, sociedades e estilos de vida,
potenciando uma rede de contactos e negócios num único espaço e colocando o
design no centro do debate e na agenda dos players e promotores do design.

Empresas Aderentes presentes no espaço “Portugal Sou Eu”/ Lisboa Design Show
ALDIM DESIGN

Mala circular, mala quadrada, bolsa meia lua

BELAFLOR

Frasco de perfume tripartido com mangericão e trufa negra

CAPOTES' EMOTION

Capote alentejano no feminino

CASA DE ENCOSTURAS

Licores e doces regionais

DOÇARIA CRUZ DE PEDRA

Pudim Abade de Priscos

ECOBOOK

Caderno reutilizável com páginas brancas

ILUZTRA - CREATIVE DESIGN

Candeeiros com memórias de Portugal

JOANINHA

Fogão a lenha

LOMBO DO FERREIRO

Conjunto de facas para Chef

MANULENA

Difusores em inovative wax

MARA PEDRO

Fado sorriso

MAXIPRIMUS

Sobremesas "Premium"

MERCADO DA SAUDADE

Vinho, azeite, queijo

MOURASENCANTADAS

Mouras pintadas à mão

PAPEL D'OURO

Coleção de artigos de papel Made of Jeans

PASSÁRO DE SEDA

Colares e pulseiras em porcelana

S2L

Software de gestão

SABOREAR EVENTOS E MARÉS Geleia Camarinha, Marmelada Maçã Reineta, Bolachas manteiga
SÓ SABÃO

Banhos de sal e sabonetes

STERRIUST A. P.

Farinha de bolota

TERESA COSTA

Colares e pregadeiras em estanho

TORRE DE FRADES

Vinho

VERSATILE

Expositor modular

VOUGA TINTAS

Preservante aquoso para madeira

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

