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FEI R A  I N TERNACIONAL D E J OALHARIA,  OURIVESARIA E  RELOJOARIA
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our  
inspiration
As pessoas necessitam de sentir a terra sob os seus pés e de 

reforçar o seu sentimento de pertença. Contudo, numa doce 

contradição também querem expandir as suas asas e explorar 

o que o mundo tem a oferecer - e complementarmente o que 

têm para a oferecer ao mundo.

Através das jóias mantemos uma ligação às raízes e aos 

sentimentos, assim como uma nova peça permite transmitir 

uma identidade forte para ganhar asas e sonhar!
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MAIOR EVENTO DE JOALHARIA E OURIVESARIA

+ 150 EXPOSITORES

+ 10 MIL VISITANTES

+ 250 VISITANTES ESTRANGEIROS

+ 200 REFERÊNCIAS DE IMPRENSA

+ 40 PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO
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perfil do expositor
//  MARCAS DE JÓIAS

 35%

// IMPORTADORES DE MARCAS

 20%

// FABRICANTES DE JÓIAS

 10%

// SOFTWARE, MÁQUINAS, OUTROS

 15%

// DESIGNER DE AUTOR

 20%
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perfil do comprador

//  OURIVESARIAS

 80%

// JOALHARIA E RELOJOARIA PROFISSIONAIS DO SETOR

 10%

// CONCEPT STORES, ESTUDANTES E DECORADORES

 10%
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mais valias
//  EXPERIÊNCIA   // PROFISSIONALISMO   // RECONHECIMENTO

//  Elevada fidelização;

// 30 anos a promover o setor;

// Forte notoriedade;

// Feira líder - maior feira do setor;

// Palco das principais empresas do   

 setor;

// Apoio e colaboração das Associações  

 do setor;

//  Palco de diversas atividades;

// Palco de excelente relação 

 Feira-Empresa, Feira-Instituições 

 e Feira-Comunicação Social; 

// Elevado índice relacional;

// Presença de figuras públicas/VIPS.
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stands

//  PREMIUM     // LIFESTYLE     // STUDIO

Espaço + parede;

4x3 metros c/ 2,5 metros 

de altura;

2 vitrines c/ luz.

1900€ + IVA 820€ + IVA 290€ + IVA

Espaço + parede;

2x3 metros c/ 1,8 metros 

de altura;

balcão + prateleira.

Espaço;

+ 1 balcão;

+ 1 cadeira.
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iniciativas 2019
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jewel’s labs

CONCEPT STORES - CONCEITO DO FUTURO

Criação de boxes onde, de uma forma inovadora, várias marcas 

convidadas apresentam inspirações na forma de expor joias. 

Uma imagem mais inovadora que servirá de mote às ourivesarias 

para se transformarem.

OURIVESARIAS IN A BOX
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trendspot

ROOTS & WINGS

As pessoas necessitam de sentir a terra sob os seus pés e de 

reforçar o seu sentimento de pertença. Contudo, numa doce 

contradição as pessoas também querem expandir as suas asas 

e explorar o que o mundo tem a oferecer - e complementarmente 

o que elas têm para a oferecer ao mundo.

MENTES VIAJANTES

O viajante dualista é híper-diversificado; moldado por uma 

mistura de lugares, experiências e culturas, este consumidor 

está enraizado numa variedade de raças, etnias e origens dos 

quatro cantos do mundo. As identidades estão menos definidas 

devido às inúmeras viagens e ao aumento da imigração.

APRESENTAÇÃO DE 4 TENDÊNCIAS DE CONSUMO
A SEGUIR NA ÁREA DA JOALHARIA
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SOFT POWER - O INTELECTUAL REBELDE

Reagindo contra a turbulência política global, o consumidor 

Intelectual Rebelde está à procura de uma libertação, fazendo-o 

por meio de aplicativos, roupas e acessórios que o ajuda a 

evitar o stress do dia-a-dia. Luxo e momentos indulgentes são 

o que esses consumidores anseiam, para garantir que a sua 

ansiedade em relação ao futuro seja reduzida ao mínimo.

ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade é o novo luxo. Na atual cultura de ansiedade, 

os consumidores estão à procura de novos sistemas de crenças 

que utilizam a sabedoria antiga como meio de superar desafios 

pessoais. Uma abordagem retro-moderna da era digital permite 

que esse consumidor passe pela fascinante cultura oriental 

cheia de mistérios e tradições. A religião ganha um significado 

totalmente novo e a espiritualidade toma cada vez mais um 

lugar central.
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espaço designers

O espaço destinado aos designers, 

será colocado num local central da 

feira e será efetuada uma decoração 

conceptual de acordo com os 

produtos apresentados, melhorando 

assim a localização e disposição 

deste espaço.
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arts & jewels
FUSION JEWELS & ARTS

Associar quatro artistas a quatro 

designers de joias, apresentando as 

propostas criativas, desenvolvidas 

pela dupla.
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trabalho com 
influencers
Serão selecionadas influencers, que 

pelo seu posicionamento e pela 

classe que atingem (A e B), serão as 

embaixadoras perfeitas para o apelo 

às joias, assim como alguns bloggers, 

jornalistas, stylists e editores de 

moda serão convidados a viver uma 

experiência na feira.
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30 anos de
Joalharia em 
Portugal
Em comemoração dos 30 anos da 

Portojoia, apresentação de uma 

retrospetiva das três últimas décadas, 

sob a perspetiva de um curador 

convidado.



18

um evento 
profissional

//  Workshops

// Fóruns de debate

// Seminários

// Reuniões B2B

// Lançamentos de coleções
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#portojoia2019


