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O MAIOR EVENTO 
NACIONAL  
DA INDÚSTRIA  
NA ÁREA DA:

ARQUITETURA

DESIGN ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO



Entre os dias 21 e 24 de abril  
a Concreta – Feira de arquitetura, construção, 
design e engenharia está de volta à Exponor.  

Depois do sucesso da última edição renovamos  
o compromisso, dando continuidade a um conceito 

onde a criatividade, a inovação, as tendências  
e arte se unem para transformar o evento.

21–24 ABR. 2022
EXPONOR



A Concreta pretende promover novas 
tendências e impulsionar a área da construção, 

da arquitetura, do design e da engenharia  
do futuro no contexto nacional, tendo ainda 

em vista os mercados externos, apresentando 
novidades técnicas e tecnológicas,  
novas soluções e novos materiais. 

O FUTURO 
DESENHA-SE AQUI.





Encontros de negócio com 
oportunidades empresariais únicas 

•
Plataforma de negócios para  

as empresas portuguesas 
•

Fomento de parcerias e cooperações 
internacionais

•
Sessões de networking  

e brainstorming
•

Captação de novos clientes  
e distribuidores 

UM EVENTO GERADOR 
DE NEGÓCIOS

UM EVENTO GERADOR 
DE NEGÓCIOS



94%
dos expositores fez contactos  

com novos clientes

90%
dos expositores atingiu  

os seus objetivos

EM 2019



OUR 
PROPOSAL

Plataforma digital Espaço Ordem  
dos Arquitectos  
Secção Regional  
Norte (OASRN)

Espaço Engenharia 
do Futuro by Ordem  
do Engenheiros  
– Região Norte (OERN)

Prémio Arquétipo  
da Ordem dos 
Arquitetos SRN  
e a Concreta

Dream Lab  
Espaço especialmente 
dedicado a startups 
ligadas à área da 
construção, arquitetura 
e design e às indústrias 
criativas

Praças Concreta  
Palco de práticas, 
técnicas e produtos 
originais que irão 
marcar o futuro. 
Exercícios de 
provocação, de 
encontro e de reflexão 

Área especial  
designers

Encontros de negócio Apresentação 
e promoção de 
tendências na área  
da construção



MANIFESTO 
CONCRETA

INTERVIR 
& ENTREVER

Setorização da feira, 
de forma a facilitar a 
organização da visita 
e a própria disposição 
dos stands

Construção de praças 
temáticas em conjunto 
com empresas 
expositoras

Paredes comunicativas 
desenhadas para 
as empresas e para 
comunicar a identidade 
da feira

Criação de percursos 
não convencionais  
ao longo da feira

Soluções de  
Stand outside the box

Projeção de espaços 
públicos de interação, 
intervenção e 
contemplação

Estimulação de 
interações e negócios

Espaços com conceitos 
unificadores, com 
imagens arquitetónica 
e de design





Apresentamos a E+E Concreta,  
uma plataforma digital especialmente  
selecionada e altamente focada.

Esta nova plataforma digital foi pensada  
para criar um ecossistema global  
do sector e estreitar as relações  
entre visitantes e expositores.

PLATAFORMA E+E CONCRETA



Marketplace onde o negócio B2B 
decorrerá apenas entre empresa  

e possível comprador
•

Networking sem paralelo
•

Agendamento de pedidos de reuniões
•

Possibilidade de efetuar  
videochamadas

 •
Conferências e Workshops online

•
Acesso a um programa com 
conteúdos, bem como vídeos 

e entrevistas de diversas marcas

Facilitar o cruzamento de experiências, 
“expertise” e negócios 

•
Incentivar encontros, entre comprador 

e vendedor com o produto certo 
•

Estimular a ligação entre  
as marcas e um universo exponencial 

de compradores nacionais e 
internacionais, visitantes e jornalistas 

•
Ser uma fonte contínua de inspiração 
para todos os profissionais do setor

OBJETIVOS OPORTUNIDADES
A presença na plataforma digital proporcionará  

várias oportunidades:

E+E CONCRETA E+E CONCRETA





PERCURSO 
CONCRETA

Um percurso contínuo, na cor  
da feira, sugere uma visita possível  
que atravessa todos os pavilhões, 
facilitando a orientação do visitante  
no espaço e a promoção equitativa  
das empresas exibidas. 

O novo layout vai, ao mesmo tempo, 
apresentando vários momentos de 
descompressão, que pautam a identidade 
da feira a partir de diferentes tipologias  
e programas de espaços públicos  
– as Praças Concreta. 





ÁREAS 
TEMÁTICAS

Quente e Frio
Hot and Cold

Faz-se luz
The Light Yard

Sangue Novo
Pop in

Dream Lab
Laboratório de sonhos

Do Nada
Infinite possibilities

Caixa de ferramentas
Tool box

À sombra da bananeira
Jungle out there

ÁREA DEDICADA 
A JOVENS ARQUITETOS  

E DESIGNERS

ÁREA DEDICADA  
À ILUMINACAÇÃO

ÁREA DEDICADA À  
CLIMATIZAÇÃO

ÁREA DEDICADA  
ÀS FERRAMENTAS

ÁREA DEDICADA  
À CONSTRUÇÃO

Em Banho Maria
Beautiful Thinking

Verde como uma alface 
Going green

Pecado da Gula
Tasty

ÁREA DEDICADA  
ÀS COZINHAS

ÁREA DEDICADA  
AO BANHO

ÁREA DEDICADA À  
SUSTENTABILIDADE

ÁREA DEDICADA  
ÀS START UPS

ÁREA DEDICADA  
AO JARDIM E EXTERIORES

Estala o verniz
Out And About

ÁREA DEDICADA  
AOS REVESTIMENTOS  

E ACABAMENTOS



ACTIVIDADES

Conferências  
e exposições

Criação de mini 
eventos profissionais 
em conjunto com as 
empresas e entidades: 
conferências, 
workshops e exposições

COMUNICAÇÃO Parcerias com os 
meios especializados

Comunicação temática Envio de comunicados 
de imprensa

Contacto  
personalizado com a 
comunicação social





Organização

Parceiros oficiais Proud Partners

Media Partners

Comissários do evento

EXPONOR
EXHIBITIONS
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