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Comunicado de Imprensa 

 

Vinte e uma marcas portuguesas marcam presença além-fronteiras durante o mês de maio 

com Apima - Miami, Nova Iorque e Londres 

 

O Projeto da APIMA Interfurniture, Cofinanciado pelo novo programa de Apoio (Portugal 2020) tem 

como missão estimular a internacionalização da indústria nacional de mobiliário e afins, promover, 

além-fronteiras, a imagem de Portugal enquanto país produtor competitivo e de elevada qualidade e 

posicionar o Made In Portugal ao nível Premium.  

 

Estamos presentes este mês de maio nas feiras internacionais, Maison & Objet Américas, em 

Miami de 12 a 15 maio, ICFF em Nova Iorque de 16 a 19 maio e May design Series em Londres de 

17 a 19 maio, com a maior presença Portuguesa de sempre, em mercados bastante exigentes como o 

Americano, Nova-iorquino (EUA) e Reino Unido, a procura local irá encontrar as novidades nacionais de 

21 marcas associadas da APIMA, numa área de exposição de proximamente 1.400 m2. 

  

Design, qualidade e inovação são apenas alguns dos argumentos que as empresas Portuguesas 

esgrimem já ao nível dos líderes mundiais.  

 

Do clássico ao contemporâneo e mesmo iluminação, Portugal possui a solução, sustentada na qualidade 

de manufatura, dos seus artesãos, processos de fabrico e tecnologia de ponta.  

 

Representamos, neste momento, uma pequena mas eficaz industria, capaz de ombrear com os 

principais players mundiais em termos de qualidade. Oferecemos à procura mundial um novo 

significado para a expressão boa qualidade-preço. 

Lançada em finais de 2008 com o apoio do Compete e da Aicep, o Interfurniture é a campanha de 

comunicação externa do sector mobiliário e atividades complementares. 

 

Maison & Objet Américas, com as seguintes marcas portuguesas: 

http://www.interfurniture.pt/files/_03_maison_americas_5541f180d8d46.pdf 

 

ICFF Nova Iorque, com as seguintes marcas portuguesas:  

http://www.interfurniture.pt/files/_02_icff_novaiorque_5512f12069018.pdf 

 

http://www.maison-objet.com/en/americas/exhibitors/may-2015?q=portugal&sector=0
http://www.icff.com/
http://www.maydesignseries.com/page.cfm/action=ExhibList/ListID=1/t=m
http://www.interfurniture.pt/site/?
http://www.interfurniture.pt/files/_03_maison_americas_5541f180d8d46.pdf
http://www.interfurniture.pt/files/_02_icff_novaiorque_5512f12069018.pdf
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May Design Series, com as seguintes marcas portuguesas:  

http://www.interfurniture.pt/files/_02_may_design_series_5541f2c263050.pdf 

 

Para mais informações contactar: 

Ana Barros 

ana.barros@apima.pt   

Tlm: +351 919 198 323 

www.apima.pt  

www.interfurniture.pt  
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