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FEI R A  I N T ERNACIONAL D E J OALHARIA,  OURIVESARIA E  RELOJOARIA
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MAIOR EVENTO DE JOALHARIA ,  OURIVESARIA  E RELOJOARIA

+ 150 EXPOSITORES

+ 10 000 VISITANTES

+ 250 VISITANTES ESTRANGEIROS

+ 200 REFERÊNCIAS DE IMPRENSA

+ 40 PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO
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perfil do expositor

MARCAS DE JOIAS E RELOJOARIA  35%

IMPORTADORES DE MARCAS  25%

FABRICANTES DE JOIAS  10%

SOFTWARE, MÁQUINAS, OUTROS  15%

DESIGNER DE AUTOR  15%
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perfil do comprador

OURIVESARIAS  80%

PROFISSIONAIS DO SETOR DA JOALHARIA, OURIVESARIA E RELOJOARIA  10%

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;

Palco das principais empresas do setor;

Apoio e colaboração das Associações do setor;

Palco de diversas atividades; 

Elevado índice relacional com as empresas, instituições
e meios de comunicação social;

Presença de figuras públicas/VIPS.
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our inspiration

Num mundo global onde estamos ligados a uma infinita rede 

de utilizadores, urge a necessidade de nos reconcertarmos com 

a comunidade que nos rodeia, revalidando o sentimento de pertença. 

A natureza de um grupo é, por si só, um elo de ligação que transmite 

segurança, partilha e conexão entre os indivíduos. Os laços e as emoções 

que se criam inspiram uma joalharia que se afirma pelo seu significado 

e pela aproximação que traz a quem a usa: peças únicas e com 

personalidade que se expressam num mundo de comunidade. 

TOGETHERNESS



7

Espaço + parede;

4x3 metros c/ 2,5 metros 

de altura;

1960€ + IVA 850€ + IVA

Espaço + parede;

2x3 metros c/ 1,8 metros de altura;

opções 
de participação

PREMIUM    |    LIFESTYLE    |   STUDIO 

290€ + IVA 

Espaço + Stand 2m2 

(2x1m)
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iniciativas 2020
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trendspot

TENDÊNCIA TOGETHERNESS

Atualmente o sentimento de pertença e a construção de identidade 

é uma evolução mútua. Pretendemos apelar à necessidade cada vez 

maior do ser humano em estabelecer laços, desenvolvendo um apelo 

emocional. O individual e o grupo são referências que se fundem, 

inspirando a criação de joias com significado. 

Na construção destas magníficas peças, a herança e o saber fazer 

artesanal têm importância extrema, onde a simplicidade 

e personalidade se aliam.

APRESENTAÇÃO DE 4 TENDÊNCIAS DE CONSUMO
A SEGUIR NA ÁREA DA JOALHARIA
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TENDÊNCIA  ANCIENT WISDOM – SABEDORIA ANCESTRAL

O consumidor moderno procura autenticidade no artesanato 

e na história, abraçando objetos que contam narrativas com significado. 

Na era digital, esse apelo para explorar maneiras antigas de visualizar 

o mundo mostra um desejo de desconectar, de incorporar mistério num 

mundo que glorifica a ciência e não deixa espaço para incertezas.

trendspot
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TENDÊNCIA ART AS AN EXPRESSION

A perspetiva e as novas formas de visualizar o mundo que 

a arte pode proporcionar fascinam este consumidor. O poder emocional 

da arte é difícil de descrever, mas sem dúvida deixam-nos uma marca. 

Incorporar nas joias estas formas de expressão permite transpor estas 

emoções e pensamentos para uma peça cheia de simbolismo. 

trendspot
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TENDÊNCIA FAIRY TALES – CONTOS DE FADA

O consumidor sucumbe às representações do universo onde tudo 

parece possível e onde a natureza é adorada pelas suas formas 

mais autênticas. Ao se permitir sonhar acordado sem nenhum sentimento 

de culpa, este consumidor entra num universo imaginário 

que lhes permite desacelerar.

trendspot
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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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influencers voice
Visita e cobertura da feira por 10 influenciadoras digitais 

nacionais com high profile e que contribuirão para 

a divulgação e aumento da notoriedade da Portojóia 

junto do consumidor final. 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.



15

um evento
profissional

Workshops

Fóruns de debate

Seminários

Reuniões B2B

Lançamentos de coleções
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TO G E T H E R N E S S


