
Proposta de participação no Stand de LISBOA

Turismo / Bancos / Imobiliário / Serviços
/ Gastronomia

17 a 19 de Maio 2019
Paris Expo Porte de Versailles

Hall 5.1



A Invest Lisboa vai participar na 8ª edição do Salão do Imobiliário e Turismo Português

em Paris, de 17 a 19 de Maio, com um stand sob a marca Lisboa que será partilhado por

empresas e instituições interessadas.

Desta forma as empresas terão um custo mais reduzido, e uma maior visibilidade para os

seus produtos e serviços.

A Invest Lisboa participou em todas as edições deste salão e constatou o crescente

interesse do público francês. França é um dos maiores Investidores em Portugal e

emissor de Turistas para Lisboa.

Para além disso a enorme dimensão e crescente importância económica da comunidade

portuguesa e luso-descendente em França (mais de 2,5 milhões dos quais 45 mil

empresários) e o seu crescente interesse por Portugal são também visíveis neste evento.



Proposta de participação no Stand LISBOA

• Stand Ensemble  36 m2 identificado com a marca Lisboa

• Conexão wi-fi

• Referência como parceiro na comunicação da Invest Lisboa sobre o Salão

• Cada Expositor (Parceiro) terá direito a:

• 1 Balcão c/fecho, 2 bancos altos

• Área de cerca de 6 m2

• Grafismo: Balcões: Impressão na frente 1x1m. Totem: 0,5x1m, 0,5x2m

Comparticipação de 3.000€ + IVA

Mais informação sobre o Salão em: https://expor.investportugal.events/

https://expor.investportugal.events/


Contactos:

Diogo Ivo Cruz

diogoivocruz@investlisboa.com

213224062

Rui Coelho

ruicoelho@investlisboa.com

213224065

1) Esta proposta está dependente do número e tipo de parceiros angariados. Caso 

estes não sejam suficiente para fazer face às despesas inerentes a este projecto, a 

proposta poderá ser alterada e apresentada aos parceiros para apreciação. Do 

mesmo modo, caso o número de parceiros o justifique, poderemos alterar a 

proposta para reflectir uma maior presença, sem que isso represente alteração dos 

custos previstos por parceiro.

2) Não haverá exclusividade por sector. 

Informações
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