L’Artigiano in Fiera
16ª Mostra Mercado Internacional de Artesanato

3-11 de Dezembro de 2011
Rho (Milão), Itália

A CIDADE MUNDIAL DO ARTESANATO
Tradição, história, originalidade e cultura.
Uma história de histórias: o protagonista é o artesanato.

2

L’ARTIGIANO IN FIERA
ORIGINALIDADE, QUALIDADE, PAIXÃO E GENIALIDADE
A originalidade e a qualidade dos produtos, os homens e as histórias que os fizeram, o trabalho genial e apaixonado
dos artesãos. São estes os elementos que caracterizam o Artigiano in Fiera, a maior e mais fascinante cidade mundial
do artesanato.

Tradição
e cultura

Um contexto
de positivismo

A beleza do
artesão no trabalho

A manifestação internacional dedicada
à tradição e à cultura artesanal de todos
os países do mundo: produtos típicos,
eventos musicais, danças, cores e sabores
que moldam a história do mundo e dos
povos.

Os produtos expostos são o fruto do
trabalho e da capacidade inovadora e
criativa dos artesãos.
Um momento positivo no qual o
homem comunica a sua própria
concepção da vida e os seus ideais.

O sinal de uma beleza que o público
reconhece, aprecia e se sente
impelido a adquirir.
Esta beleza que o artesão transmite
é a alma e o segredo do Artigiano in
Fiera.
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PORQUÊ L’ARTIGIANO IN FIERA
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Para as Instituições:
>

A oportunidade de promover a própria região através dos seus principais recursos:
artesanato, arte, cultura, enogastronomia e turismo

Para as Empresas:
>

O lugar ideal para promover e vender o próprio produto, apresentado-o a um público
diversificado e que também inclui retalhistas, grossistas e distribuidores

>

Propor ao grande público o melhor do artesanato local com uma presença coordenada
também na preparação e nos gráficos

>

Activar novas relações comerciais que continuem durante todo o ano e abertura a novos
mercados internacionais

>

Fazer com que se reviva igualmente a tradição local através de eventos característicos,
músicas, folclore, trajes e gastronomia típica

>

Conhecer novas soluções para a própria actividade face às outras realidades expositivas
presentes

PERFIL DOS VISITANTES
Sexo

Idade
18-24 anos

15,6%

25-34 anos

HOMENS: 43,7%

MULHERES: 56,3%

25,3%

35-44 anos

21,7%

45-54 anos

18,4%

55-64 anos
65 anos ou mais

12,2%
6,6%

Satisfação dos visitantes*:
Os visitantes do Artigiano in Fiera 2010
manifestaram um elevado grau de satisfação com o
evento: produtos expostos, serviços, organização e
acessibilidade ao centro feiral.
A percentagem média das opiniões positivas é 95%.
Propensão ao regresso*:
Os visitantes do Artigiano in Fiera 2010
confirmaram igualmente uma propensão ao regresso
na próxima edição: a percentagem das pessoas
dispostas a regressar é, de facto, 95%.

DADOS DA ÚLTIMA EDIÇÃO
• 2.900 expositores
• 109 países de 5 continentes
• 44 restaurantes típicos e 6
zonas de degustação
• 150.000 metros quadrados
• Mais de 3 milhões de
visitantes

*Fonte: Pesquisa de mercado- Acqua Research -2000 entrevistas

5

6

PLANO PROMOCIONAL E PUBLICITÁRIO

Será implementado um imponente plano publicitário através de canais internacionais
e locais.
Os principais canais utilizados são a afixação de cartazes nas principais cidades da
Lombardia e do Norte de Itália, anúncios na rádio e TV e distribuição de folhetos.

UM EVENTO QUE DURA TODO O ANO
NOVOS INSTRUMENTOS ONLINE PARA DAR MAIOR VISIBILIDADE AOS ARTESÃOS
Os instrumentos online do Artigiano in Fiera facilitam o conhecimento e a relação
com os artesãos antes do início da feira, melhoram a apreciação da mesma e favorecem
a orientação, a pesquisa dos artesãos e o aceso aos serviços da manifestação.

iAF: APLICAÇÃO PARA
iPHONE E MINIPÁGINA
mobile.artigianoinfiera.it
PARA TELEMÓVEIS
A aplicação iAF para iPhone e a
minipágina mobile.artigianoinfiera.
it permitem ao público encontrar os
dados gerais e a localização de cada
artesão na feira, inclusive indicando o
melhor percurso para chegar até ele.
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QUEM PODE PARTICIPAR
SECTORES DE PRODUTOS
>
>
>
>
>
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Objetística e artigos para presente
Vestuário e acessórios
Móveis e complementos decorativos
Ourivesaria e joalharia
Produtos enogastronómicos e
produtos típicos

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Os expositores têm de acrescentar ao pedido de admissão:
> Fotografias de todos os produtos que pretendem expor
> Cópia recente do certificado de registo na respectiva câmara de comércio que comprove
a própria actividade de artesão ou de importador de produtos artesanais
> Fotografia da oficina onde são realizados os produtos.
Além disso, os importadores deverão apresentar:
> Lista detalhada dos produtores artesãos cujos produtos importam
> Carta de pelo menos um destes artesãos que declare que os seus produtos artesanais
são importados exclusivamente pela empresa que pretende participar na manifestação
> Fotografia da(s) oficina(s) onde são realizados os produtos com os artesãos a trabalhar
> Recibos de importação

COMO PARTICIPAR
Preencher o pedido online na página www.artigianoinfiera.it
Custos de participação*
> 231 euro/m2: inclui a pré-instalação de base (paredes divisórias, tapetes, letreiro com
razão social, iluminação, tomada eléctrica e interruptor)
> + Suplemento de 28 euro/m2 para os lados livres
> + 250 euro de cota de inscrição (à qual é necessário acrescentar 84 euro do seguro
contra todos os riscos)
> + 250 euro de cota de inscrição por cada empresa artesanal (além do titular do stand)
ou casa representada presente em stands colectivos
Módulos expositivos de 12 e 16 m2 e múltiplos.

* IVA não deve ser aplicada a expositores residentes fora da Itália // * DPR 633/72 Art. 7 quinquies.

HORÁRIOS E ENTRADA PARA OS VISITANTES
Nos dias úteis (5 e 6 de Dezembro):
das 15h00 às 22h30
Sábado e feriados (3, 4, 7, 8 10 e 11 de Dezembro):
das 10h00 às 22h30

NOVIDADE
Sexta-feira 9 de dezembro abertura
das 10h00 às 22h30

ENTRADA GRATUITA
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SERVIÇOS LOGÍSTICOS

Para a deslocação dos produtos na feira, envio dos produtos, operações alfandegárias e
direitos de importação: www.artigianoinfiera.it

ALOJAMENTO HOTELEIRO

Estão previstos convénios com numerosos hotéis que reduzem consideravelmente os
custos de estada.
Para mais informações, visitar a página www.artigianoinfiera.it.
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FIERA MILANO

A estrutura e os serviços de uma grande feira internacional, bem como uma localização
estratégica que permite uma ampliação substancial de utilizadores e do público
nacional e internacional.

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO DA EXPOSIÇAO
>
>

L’Artigiano in Fiera tem lugar na sua totalidade numa zona monoplanar ampla e
em grande escala
Grande disponibilidade de estacionamento e serviços, inclusive na fase de
mobilização e desmobilização, e para os abastecimentos.

LIGAÇÕES
• Metro de Milão, linha 1, paragem
RHO-FIERAMILANO
• Passante Ferroviario (comboio
subterrâneo), paragem RHO FIERA.
• Comboio de alta velocidade desde Turim,
paragem RHO-FIERAMILANO
• Troços de auto-estrada mais importantes:
A4 Turim-Veneza, A8 Milão-Varese e A9
Milão-Chiasso.
• Tangenziale Ovest de Milão (ligada à A7
Milão-Génova, à A26 Génova-Gravellona
Toce e à A1 Milão-Bolonha).
• Estrada Estatal 33 do Sempione
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Promovido junto de:

L’Artigiano in Fiera
16ª Mostra Mercado Internacional de Artesanato

Secretariado da Organização
Sede de Milão:
Viale Achille Papa, 30
20149 Milão (Itália)
Tel. +39.02.319.119.11
Fax +39.02.319.119.20

Sede de Roma:
Vía Umbria, 15
00187 Roma (Itália)
Tel. +39.06.978.410.52
Fax + 39.06.978.410.61

craftsfair@gestionefiere.com
www.artigianoinfiera.it

