AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 2011
INFORMAÇÕES GERAIS
TÍTULO

AF - L’ARTIGIANO IN FIERA
16ª Mostra Mercado Internacional de Artesanato

LOCAL

Fieramilano - Rho (Milão – Itália)
Pavilhões: 1-2-3-4-5-6-7-10

DATA

de 3 a 11 de Dezembro 2011

HORÁRIOS E INGRESSOS

Das 15 às 22,30 nos dias úteis – das 10 às 22,30 sábados, domingos, 7, 8 y
9 de dezembro
Aberta ao público e aos profissionais do setor

Entrada libre
EXPOSITORES (em 2010)

2.900 empresas artesãs (italianas e estrangeiras) com produtos de alta
qualidade, 109 países do mundo.

VISITANTES EM 2010

Mais de 3 milhões

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

150.000 m2

PRODUTOS ADMITIDOS

Objetística e artigos para presente: em cerâmica, madeira, ferro, cobre,
tecido, papel e cartão, mármore, pedras duras, vidro, prata, outros
materiais – Vestuário e acessórios: em pele, tecido, outros materiais Decoração e complementos: móveis, bibelôs, cortinas, tapetes, roupa de
casa, acessórios para mesa e cozinha, lâmpadas, quadros, molduras,
esculturas - Joalharia: em ouro, prata, coral, pedras duras – Bijuterias –
Artigos desportivos - Produtos biológicos e naturais - Produtos enogastronómicos - Serviços para a casa e para as empresas – Imprensa de
setor.

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO

231,00 euro/m2 (suplemento de 28,00 euro/m2 por lados livres), incluindo
preparação de base (paredes divisórias em alumínio, painel frontal, alcatifa,
placa com a razão social, iluminação, tomada elétrica e interruptor) +
250,00 euro de quota de inscrição por titular do stand + 250,00 euro de
quota de inscrição por cada empresa artesã (além do titular do stand) ou
casa representada presente em stands coletivos + 20% IVA sobre o total.
Euro 84 (TBC custo) + 20% IVA de quota de seguro “all-risk” (facturados
separadamente por Fiera Milano SpA).
Os stands são constituídos por módulos mínimos de 12m² ou 16 m² e
múltiplos.

Os custos de participação têm
desconto através da Associação
de Artesãos da Serra da Estrela.

ORGANIZADORES

Promovida por Ge.Fi SpA (Ente Feirístico da “Compagnia delle Opere”) e
pelas principais confederações italianas de artesanato (Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI.

SECRETARIA
ORGANIZADORA

Ge.Fi. SpA – Viale Achille Papa, 30 – 20149 Milão, Italia
Tel. +39-02-31.911.911 - Fax +39-02-31911920
E-mail: craftsfair@gestionefiere.com

www.artigianoinfiera.com

