
Empresários,

Contagem decrescente para mais uma edição da INHORGENTA 
MUNICH. Feira líder da relojoaria e joalharia, conta com a 
presença das empresas portuguesas neste mercado. De 18 a 21 
de Fevereiro 2017, Munique será novamente o palco para mais 
de 1.000 expositores internacionais. 

Sob o conceito da marca e iniciativa: Portuguese Jewellery 
Newborn, convidamos, os jovens designers e empresários a 
aproveitar esta porta de entrada no mercado alemão, que 
apresenta muito bons índices de consumo.

Esperam-se 26.000 visitantes exclusivamente profissionais na 
INHORGENTA MUNICH, representantes de 75 países.

Caso esteja interessado em participar, agradecemos o envio do 
Formulário de Inscrição e Manifestação de interesse até ao 
próximo dia 28 de novembro de 2016, por email 
(ramos.silvia@aorp.pt)

INHORGENTA 2017
MUNIQUE

18 A 21 DE FEVEREIRO 2017



Condições de participação: 18 a 21 de fevereiro de 2016

Stand 6m² - Design Area no Pavilhão C2
Participação feira - 260€ + IVA 

. Participação na feira Inhorgenta Munich (Munique) – 18 a 21 de Fevereiro com stand individual de 6m² dentro 
do stand institucional Portuguese Jewellery | Newborn (limite 4 empresas)
. Divulgação nos diversos meios;
. Conceito e decoração – NEWBORN;
. Acompanhamento técnico da AORP durante toda a montagem da ação;

Pagamento
50% do investimento total após a formalização da inscrição
50% restantes até a realização da ação 

MOBILIÁRIO
Stand 6m2
O pack inclui:
- stand de 6m2 - 3x2m com 2 frentes
- taxa de inscrição e comunicação
- parede
- carpete
- iluminação
- cadeira alta
- mobiliário de exposição
- móvel de apoio

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.
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