
Empresários,
 
A AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal organiza pela segun-
da vez, a Feira JUBINALE, a decorrer de 11 a 13 de junho de 2015, em Cracóvia.

JUBINALE é o principal evento da indústria de joalharia na Europa Central. A Feira 
oferece aos seus visitantes uma perspetiva única sobre as tendências de verão que 
na próxima temporada marcarão o mercado de joalharia polaco e europeu.

A oitava edição da feira será realizada de 11 a 13.06.2015, pela segunda vez num 
moderno pavilhão das Feira e Congressos Internacionais - Expo Center Cracóvia 
situado na Rua Centralna, 53 em Cracóvia .

Os expositores da feira são empresas polacas e estrangeiras - fabricantes, impor-
tadores, grossistas, designers de joias e indústria de relógios. Todos os anos um 
grande grupo de compradores vem da Polónia e dos países da Europa Central , 
como a Eslováquia , a República Checa, Hungria , Ucrânia, Alemanha, Lituânia, 
Itália, Áustria e outros.

Em 2014, mais de 120 expositores apresentaram sua oferta a 2.156 visitantes 
profissionais, representantes de muitas empresas comerciais que com sucesso 
colocaram várias encomendas e realizaram compras diretas. A feira Jubinale 
promove as últimas novidades de todos os setores da joalharia e relojoaria: ouro e 
prata e joias, joias com âmbar e com outras pedras preciosas, criações de designers 
de joias e bijuterias, pedras, relógios, embalagens, ferramentas e equipamentos, 
associações, organizações, imprensa especializada e outros. Por isso, é o lugar 
perfeito para trocar experiências, marcar encontros com parceiros de negócios 
regulares, conhecer os novos e celebrar negócios rentáveis.

Convidamo-los a virem a Cracóvia para conhecerem o parceiro ideal para os 
vossos negócios, saberem mais sobre as últimas tendências, aproveitarem as 
melhores ofertas profissionais e visitarem uma das mais belas cidades da Europa.
 
Caso esteja interessado em participar, agradecemos o envio do Formulário de 
Inscrição e Contrato de Pré-Adesão até ao próximo dia 12 de Maio de 2015, por 
email (silvia.silva@aorp.pt).
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1.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação válida para um elemento por empresa/designer e inclui:

PACOTE DE VIAGEM
- Viagem de avião (Porto>Cracóvia>Porto); 
- Alojamento durante 4 noites; 
- Transfer aeroporto>hotel>aeroporto; 
- Participação na feira JUBINALE (CRACÓVIA) – 11 a 13 Janeiro - com corner indi-
vidual (stand, inscrição, mobiliário); 
- Pacote de divulgação (meios nacionais e internacionais);
- Transporte de mercadorias (materiais de decoração) – 1 cx: 60cm x 40cm x 40cm 
com o peso de 10 kg; 
- Acompanhamento durante a ação.

2. VALOR DE PARTICIPAÇÃO

Jubinale 2015
Total por empresa:

Custo de participação: Programa de 5 dias (4 noites) – 10 a 14 de junho de 2015
Valor Total da participação na Feira - 3.800,00 € (**)
Valor a pagar, Líquido da Comparticipação do PORTUGAL 2020 - 1.900,00 € (*)
(*) Acresce IVA à taxa legal em vigor em todos os montantes acima indicados
(**) Em caso de não aprovação do projeto de internacionalização, a empresa suportará a totali-
dade do custo de participação.

A inscrição só se considera válida com o pagamento de um sinal no valor de 50%, a 
partir da confirmação de participação pela AORP.

Observações:
1) Locação de espaço baseada em 2 vitrines: 100cm x 50cm x 100cm mais uma 
vitrine de: 50cm x 50cm x 100cm
2) Em caso de cancelamento da participação por parte da empresa, não haverá 
lugar a reembolso do sinal.

3. PAGAMENTO
. 50%, até ao dia 12 de maio de 2015 (950€ + IVA)
. 50% até ao dia 1 de junho de 2015 (950€ + IVA)
através dos seguintes meios:

Por cheque:
O cheque original deverá ser enviado por correio para AORP - Associação de 
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal 
Av. Rodrigues Freitas, 204
4000 - 416 Porto
Contribuinte nº 500 850 771

Por transferência bancária:
Para a AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal 
Banco: Millennium BCP
NIB: 003300000000010470188

Enviar comprovativo para: silvia.silva@aorp.pt
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VITRINES QUE COMPÕEM O CORNER INDIVIDUAL


