25 e 26 de junho, no Portugal International Business Meeting

“Portugal Sou Eu” mostra-se ao mundo em Lisboa
O “Portugal Sou Eu” vai estar no Portugal International Business Meeting, com 20
empresas aderentes, representantes de vários setores de atividade, nos dias 25 e 26
de junho de 2015, no Centro de Congressos de Lisboa, uma iniciativa da Associação
Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria.
Trata-se

de

uma

oportunidade

única

para

dar

a

conhecer

a

167

investidores/importadores de mais de 30 países, nomeadamente os lusófonos, Europa,
Norte de África e África Subsariana, Ásia, Médio e Extremo Oriente, América do Norte
e Latina, que vão estar no evento, os produtos com selo “Portugal Sou Eu” da
Bioterris, Caminhos Cruzados, Loja Monte da Colónia, Quinta Cavalinho, Herdade do
Gamoal, Iluztra, Vouga Tintas, Herdade Carvalhoso, Terrius, Quinta do Côro,
Chocolataria Delícia, FrutaFormas, Gumelo, Cachola & Muacho, Manulena, Casa Rui
Batel, Têxtil Malhas, Casas em Movimento, Monte Portugal e Riazor.
As empresas do "Portugal Sou Eu", participantes na Zona Portugal Sou Eu delimitada
pela área da logomarca, vão ter a possibilidade de estabelecer contactos
privilegiados,

com

parceiros

internacionais,

através

de

reuniões

bilaterais,

previamente agendadas e preparadas com o apoio de uma equipa de profissionais
especializados.
Os aderentes da área Alimentar e Bebidas vão realizar provas de degustação e as
empresas ligadas à Moda terão a oportunidade de participar num desfile, para dar a
conhecer os seus desenhos e produtos.
O objetivo do Portugal Internacional Business Meeting é valorizar e dar a conhecer os
produtos e serviços de cerca de uma centena de empresas portuguesas aos potenciais
compradores e investidores internacionais, de forma a incrementar a intensidade
exportadora das empresas nacionais e diversificar os mercados.

Maquete do stand do “Portugal Sou Eu” no Portugal International Business Meeting, nos dias
25 e 26 de junho de 2015, no Centro de Congressos de Lisboa.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

