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De 6 a 8 de Junho a Representação da Messe Frankfurt para Portugal vai estar no The
Oporto Show na Âlfandega do Porto para divulgar as principais feiras internacionais da
Messe Frankfurt dedicadas à fileira casa.
Partindo da ideia de que em decoração nada se perde e tudo se (re)cria e transforma, foi
pedido à Loja a Porta Verde que decorasse o stand de acordo com o princípio de que é
possível criar um estilo único e ecológico através da simples reciclagem e do
reaproveitamento de mobiliário vintage. Localizada em Aveiro, a Loja a Porta Verde dedicase à venda de acessórios e mobiliário do séc. XX, sobretudo com design nórdico, design
italiano e design de autor.
A Messe Frankfurt organiza algumas das mais importantes feiras internacionais da fileira
casa. A Ambiente, feira de artigos de decoração e utilidades domésticas, é a maior do
género e acolhe cerca de 70 empresas portuguesas, sobretudo no sector mesa e cozinha.
Já a Heimtextil é a mais importante feira de têxteis lar e para hotelaria, sendo a oferta das
empresas portuguesas presentes a maior no sector premium da roupa de cama e banho.
Mais recentemente a Messe Frankfurt lançou a Ecostyle, que é uma feira de artigos
ecológicos e que tem vindo a colher cada vez mais interesse por parte de pequenas
empresas que apostam na sustentabilidade como factor de diferenciação.
A Messe Frankfurt organiza importantes feiras na Europa, na Ásia, nas Américas e no
Continente Africano nos seguintes sectores: Têxtil & Tecnologia Têxtil, Bens de Consumo &
Entretenimento, Mobilidade & Infraestrutura, Tecnologia & Produção, Media & Criação.
Calendário das feiras em 2015 (Frankfurt):
Heimtextil
Christmasworld
Creativeworld
Paperworld
Ambiente
ISH
Musikmesse
Prolight+Sound
Techtextil
Texproces
Tendence
Ecostyle

14.01-17.01
31.01-03.02
31.01-03.02
31.01-03.02
13.02-17.02
10.03-14.03
15.04-18.04
15.04-18.04
04.05-07.05
04.05-07.05
29.98-01.09
29.98-01.09

www.messefrankfurt.pt
info@portugal.messefrankfurt.com
Tel: 21 793 91 40

Têxteis lar e para hotelaria
Artigos para todas as ocasiões festivas
Artigos para Hobby e DIY
Papelaria, escritório e material escolar
Decoração e utilidades domésticas
Loiças sanitárias e climatização
Instrumentos musicais
Iluminação e som para eventos
Têxteis técnicos e não tecidos
Maquinaria para confecção
Decoração e gifts
Artigos ecológicos e sustentáveis

