DEZENAS DE EMPRESAS PORTUGUESAS A CAMINHO DE LONDRES PARA MOSTRAR O
MELHOR DE PORTUGAL
Durante três dias o melhor de Portugal vai estar em destaque no maior centro de exposições de
Londres, numa mostra de dezenas de empresas portuguesas que apostam na internacionalização
dos seus negócios para o Reino Unido. Coincidindo com as comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades, a Portugal International Expo pretende aliar o facto de Portugal estar na
moda como destino turístico e de ser o 3º país mais pacífico do mundo, para captar investimento
para Portugal e ao mesmo tempo alavancar as exportações de produtos portugueses
para Terras de Sua Majestade. A edição de 2018, que decorre de 8 a 10 de Junho,
terá 3000m2 totalmente dedicados a Portugal e conta receber centenas de profissionais e milhares
de visitantes no ExCel London.
Esta exposição multissectorial que vem sendo preparada com o apoio da AICEP e que conta com
diversas parcerias em Portugal e em Inglaterra, tem já dezenas de empresas inscritas, representando
os melhores ingredientes que Portugal tem e que vão desde as magníficas oportunidades
de investimento imobiliário, ao turismo, passando pelo que se faz de melhor no mundo em
matéria de moda, calçado, filigrana, vinhos, azeites, fumeiro, sem esquecer a deliciosa
gastronomia Portuguesa e os nossos excelentes vinhos.
Organizada pela mesma empresa responsável pelo popular Portuguese Street Market – que conta
com mais de 5200 fiéis seguidores - e pelos Portuguese Food Festivals, a Portugal
International Expo irá também abrir as portas ao público, dando a possibilidade às empresas
participantes de testar o mercado in loco, bem como de efectuarem vendas directas ao mercado da
saudade e ao crescente mercado da curiosidade.
Se a sua empresa ambiciona a internacionalização para o Reino Unido, realizar novos contactos
e/ou vendas directas em Libras durante 3 dias nas Comemorações do Dia de Portugal - então este
evento é para si!
As empresas com projectos de internacionalização aprovados pelo Programa Portugal 2020 poderão
ser ressarcidas em cerca de 45% das despesas com a participação na Expo.
AS INSCRIÇÕES ESTÃO A TERMINAR!
Venha expor e vender connosco, contacte-nos já!

