
Empresários,

A AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal 
organiza novamente a Feira Bijorhca, a decorrer de 4 a 7 de 
setembro 2015, em Paris.

A BIJORHCA é uma representação internacional que asse-
gura uma pluralidade de oferta, tendências e coleções. É 
uma feira que destaca o design exclusivo, fazendo da 
BIJORHCA uma montra do que melhor se faz a nível de 
design de objetos únicos na esfera mundial.

Na Bijorhca 2015, edição de verão, a AORP pretende levar ao 
mercado de galerias, lojas de autor e ourivesarias o requinte 
da atualidade do design e a qualidade do fabrico da nossa 
ourivesaria.
 
Caso esteja interessado em participar, agradecemos o envio 
do Formulário de Inscrição e Contrato de Pré-Adesão até ao 
próximo dia 8 de junho de 2015, por email 
(silvia.silva@aorp.pt).

BIJORHCA 2015
PARIS

4 A 7 DE SETEMBRO 2015



1. Custo de participação: Programa de 5 dias (4 noites) – 3 a 8 de setembro de 
2015
Valor a pagar, Líquido da Comparticipação do PORTUGAL 2020 - 1.800,00 € (*)
(*) Acresce IVA à taxa legal em vigor em todos os montantes acima indicados.

Notas:

- Só podem usufruir de comparticipação as empresas que cumpram os critérios de elegibilidade e 

com espaço de exposição.

2. Condições de Participação
As condições de participação são as seguintes:
A participação é válida apenas para um elemento de cada empresa.

Inclui:
. Viagem de avião (Porto>Paris>Porto) em classe económica;
. Alojamento durante 4 noites;
. Participação na feira BIJORHCA (Paris) – 4 a 7 Setembro - com stand individual de 
4m² (pack stand 4m2, inscrição, mobiliário);
. Transporte de mercadorias (materiais de decoração) – 1 cx 60cm x 40cm x 40cm 
com o peso de 10 kg;
. Acompanhamento durante a ação;
. Pacote de divulgação (meios nacionais e internacionais)
. Acompanhamento técnico da AORP;

3. Pagamento
. 60% até ao dia 8 de junho de 2015
. 40% até ao dia 10 de agosto de 2015

Forma de Pagamento:
. Cheque à ordem de AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
. Transferência Bancária para: Banco: Millennium BCP
NIB: 003300000000010470188. 
Solicitamos o envio do comprovativo de pagamento (transferência bancária) para 
silvia.silva@aorp.pt.

Informações
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ou

MOBILIÁRIO

Stand 4m2
O pack inclui:
 - duas cadeiras
- mesa pequena
- banco
- balcão 
(assinalar opção de balcão com x)

2 x
Pretas

2 x

Transparente


