
Venha connosco à 100% DESIGN – Londres!
20 a 23 de Setembro 2017

Maior Feira do Sector de 
Design de Decoração e de Construção do 

Reino Unido

CONDIÇÕES ESPECIAIS EM PARTICIPAÇÃO CONJUNTA

COFINANCIAMENTO ATÉ 50%

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
244 859 467 | info@aapi.pt



Porquê o Mercado do REINO UNIDO?

O Reino Unido passa por uma fase de renovação das suas cidades, com Londres
a assumir-se como a Cidade “BOOM” em termos de Regeneração Urbana. A
juntar a este facto temos também um plano de investimento público para a
renovação de Escolas, Hospitais e demais Serviços Públicos. Segundo previsões
Britânicas o setor da construção terá um crescimento médio anual de 4,4% nos
próximos cinco anos , representando mais de 30 mil milhões de euros

Porquê a 100% Design - Londres?

100% Design é o maior e mais antigo evento de design para profissionais da
indústria no Reino Unido. Nenhum outro evento do Reino Unido permite a
milhares de designers, arquitetos, responsáveis de compras de cadeias de
distribuição ao nível da decoração de interiores e jardins, além de importadores
de todo o mundo. A 100% Design é o local perfeito para marcar a sua presença
no mercado do Reino Unido!
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Custos da Participação?

13.950,00 € + IVA Apoio até 50% 6.975,00 €

Incluí:
+ Espaço de Exposição:  9 m2
+ Stand Conjunto
+ Transporte de materiais para a feira 
+ Consultoria para marcação de reuniões 
+ Marketing e publicidade da ação 
+ Apoio na preparação da participação

Forma de Pagamento

- 1º Pagamento com a Confirmação da Participação: TI* + 50% do Custo de participação
- 2º Pagamento, até ao dia 31 de julho de 2017: 50% do Custo de participação

*TI – Taxa de inscrição: 
até 31 de Maio:            100,00 € / 200,00 € (Associados / Não Associados)
até 30 de Junho:           200,00 € / 300,00 € (Associados / Não Associados)
até 31 de Julho:            500,00 € / 700,00 € (Associados / Não Associados)

Forma de Reembolso do Incentivo
- 1º Reembolso do Incentivo, até 90 dias após o fim da ação: 75% do incentivo
- 2º Reembolso do incentivo, aquando o recebimento, por parte da AAPI, do incentivo final 
apurado pela AICEP, em sede de encerramento do projeto: até 25% do incentivo
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