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Projectar o futuro construindo o presente
A maior feira dedicada AO sector
da construção civil, obras públicas,
urbanismo e arquitectura.

A

Feira Internacional de Luanda
e a Eventos Arena apresentam
a 10ª Edição da Projekta, Feira
Internacional de Equipamentos e Materiais para a Construção Civil, Obras
Públicas, Urbanismo e Arquitectura,
que terá lugar nos próximos dias 25 a
28 de Outubro de 2012, nas instalações
da Filda, em Luanda.
A Projekta by Constrói Angola é, desde a sua primeira edição, a maior feira
sectorial realizada em Angola. Destaca-se pela sua dimensão, quer a nível do
número de expositores e afluência de
visitantes, quer a nível do volume de negócios gerado e parcerias desenvolvidas.

A crescente participação das empresas
e o envolvimento de comitivas internacionais têm tornado esta Feira uma
importante plataforma para contactos e
promoção de bens e serviços.
Destacamos ainda, como principais
objectivos, a criação de parcerias sustentáveis capazes de impulsionar um
maior desenvolvimento, a formação de
quadros nacionais, a criação de novas
oportunidades de emprego, o fomento
do crescimento económico e a promoção da melhoria das condições de vida
das populações.
Arquitectura, Urbanismo
e Planeamento
Ao longo dos 10 anos de actividade, este
certame tem acompanhado o crescimento do país adaptando-se às tendências do mercado e apresentando soluções capazes de melhor responder aos

desafios mais complexos e exigentes.
Exemplo disso foi o alargamento da feira, seguindo as tendências internacionais, aos sectores da arquitectura, urbanismo e planeamento, confirmando
que Angola é um mercado em desenvolvimento e espelhando uma realidade moderna e um tecido empresarial
cada vez mais eficiente e competitivo.
10º Aniversário Projekta
A Projekta comemora, este ano, o seu
10º aniversário e muitas serão as iniciativas promovidas no sentido de dinamizar este certame. A organização
do evento promoverá a realização de
Conferências sobre diversas temáticas
ligadas ao sector, a atribuição de um
novo Prémio à Sociedade Civil, entre
outras iniciativas que visam um maior
envolvimento do público com a feira.

Construção Civil e Obras Públicas Máquinas e Equipamentos Materiais de Construção
Indústria Transformadora Energias Alternativas Climatização Equipamentos de Segurança
Software e Hardware Mobiliário e Acessórios Serviços de Consultoria Arquitectura Engenharia
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em números:
61% dos expositores considerou que os objectivos foram alcançados;
76% pretende participar na próxima edição da Projekta;
46% dos expositores receberam encomendas ou efectuaram negócios;
15.000 m2 de área ocupada: 3 pavilhões + área exterior;
13.500 visitantes;
372 expositores nacionais e internacionais;
Países presentes: Alemanha, Brasil, China,
Espanha, Portugal e Turquia.

FICHA TÉCNICA

Desmontagem:
29 e 30 de Outubro de 2012

Área Total: 15.000m2
Data: 25 a 28 de Outubro de 2012
Horário: 11h às 20h
Montagem
Stand próprio: 19 a 24 de Outubro
de 2012, das 08h00 às 20h00
Stand montado pela
empresa oficial de montagens:
23 e 24 de Outubro de 2012,
das 08h00 às 20h00

Data Limite de Inscrição:
24 de Setembro de 2012
Preço do bilhete: 1.000 kz
Organização:
Feira Internacional de Luanda
Eventos Arena
Apoio Institucional:
Ministério do Urbanismo e Construção

Contactos:
Eventos Arena
T (+244) 226 433 360
Tlm (+244) 912 416 164 / 912 400 900
F (+244) 226 433 361
geral@eventosarena.co.ao
www.eventosarena.co.ao

Perfil do Expositor
Fabricantes, importadores, distribuidores e armazenistas
de máquinas, equipamentos e materiais para a indústria
da construção civil, serviços de apoio diversos, associações
e imprensa especializada.
Perfil do Visitante
Construtores civis, engenheiros, arquitectos, designers,
empresários, decisores, chefes de compras, projectitas
e outros profissionais do sector; público em geral.
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