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Noivos & 
Festas
8 a 10 de fevereiro 2019

 



A Funchal Noivos & Festas é uma 
exposição que se dirige aos noivos que 
pretendem organizar a sua cerimónia 
de casamento, seja no civil, seja na 
igreja.
 
Este evento acolhe todas as empresas 
que prestam serviços relacionados 
com a organização de festas de 
casamento e todo o tipo de 
festividades, onde se inclui os 
batizados, as primeiras comunhões, as 
festas de aniversários, bem como as 
despedidas de solteiro.

A Exposição
 



 
Criadores
Lojas de vestidos de noiva e fatos de 
homem
Lojas de vestidos de festa
Floristas
Decoração
Hotéis e demais locais de festas
Catering
Confeção de bolos
Agências de viagens
Imobiliária
Aluguer de automóveis
Cabeleireiros
Fotógrafos
Ourivesarias
Animação musical e pirotecnia
Organização de eventos

Expositores



 
 
Data: 8 a 10 de fevereiro de 2019
 
Local: Pestana Fórum Casino
 
Horários:
Sexta - feira: 18h às 22h30
Sábado: 15h às 22h30
Domingo : 15h às 21h
 
Preço do bilhete de entrada: 2€
 

Informação
 



 Espaço de 9m2 e múltiplos
*Disponibilizamos apenas o espaço, a
empresa é responsável pela decoração do
mesmo .
 
 
 
 
Balcão ACIF - Balcão com 2 vitrines
disponibilizado pela ACIF
 

Como podem as 
empresas 
participar?
 



 Balcão ACIF
 
Área de trabalho (50X70 cm):
- Construído em chapa metálica
- Gaveta com corrediças de esferas
- Armário na parte inferior com porta
- Equipado com iluminação Led
- Placa acrílica frontal para logótipo
Vitrina (52x45x85 cm):
- Construído em vidro acrílico cristal
- Equipado com prateleira, porta e
fechadura
- Base de apoio metálica

 
 



Espaço de 9m2
Associado: 560 € + IVA
Não associado: 730 € + IVA
 
 
 
 
Balcão ACIF
Associado: 300 € + IVA
Não associado: 420 € + IVA
 

Custos de 
participação
 



 
 
Os lugares são reservados por ordem de
inscrição e atendendo à tipologia do stand.
 
Para visualizar as edições anteriores veja a
nossa página do facebook .
 
Para fazer a inscrição aceda ao nosso site
em www.acif-ccim.pt.



Mais  informações :
Departamento de Eventos e 

Comunicação
 

Telefone: 291206800
email: dec@acif-ccim.pt

 


