
Empresários,

A AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal 
encontra-se a organizar uma participação na Feira IJL – Interna-
tional Jewellery London, a decorrer de 6 a 8 de Setembro de 2015, 
em Londres.

A IJL é o mais importante evento de joalharia do Reino Unido que 
oferece uma visão exclusiva das tendências que irão continuar a 
conduzir o mercado de joias e relógios.

Este evento apresenta a classe associada ao setor da ourivesaria, 
reunindo o talento e inovação dos designers britânicos e internacio-
nais, retalhistas, fabricantes e departamentos de compras de 
empresas todo o mundo.

Nesta edição especial - Edição de Diamante - celebram-se os 60 
anos da IJL, o evento contará com visitas especiais das principais 
department stores, ourivesarias, boutiques de moda, museus, gale-
rias e lojas online.

Pretende-se levar ao mercado britânico a herança artística e cria-
tiva da ourivesaria Made in Portugal. 

Caso esteja interessado em participar, agradecemos o envio do 
Formulário de Inscrição e Contrato de Pré-Adesão até ao próximo 
dia 12 de Junho 2015, por email (ramos.silvia@aorp.pt).
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1. Custo de participação: Programa de 5 dias (4 noites) – 5 a 9 de setembro de
2015
Valor a pagar, Líquido da Comparticipação do PORTUGAL 2020 – 2.360 € (*)
(*) 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>Londres>Porto) em classe económica;
. Alojamento durante 4 noites;
. Participação na feira IJL – International Jewellery London (Londres) – 6 a 8 Setem-
bro - 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 12 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 
ramos.silvia@aorp.pt.

*A configuração da participação das empresas (tamanho e tipologia de stand) poderá ser 

ajustada de acordo com a intenção dos empresários. Para tal sugerimos o contacto direto com a 

AORP.
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MOBILIÁRIO

Stand 4m2
 
O pack inclui:
- um balcão (100x100x50)
- um banco alto
- dois pontos de luz


