CALENDÁRIO DE FEIRAS
EXHIBITS CALENDAR

EXPOCASIÃO
23 / 25 Março - March
Feira de veículos usados e semi-novos
Used vehicles trade show

TECNIPÃO
12 / 15 Abril - April

6.º Salão proﬁssional de máquinas, equipamentos e
matérias-primas para a paniﬁcação, pastelaria e confeitaria
6.th Professional exhibition of machinery, equipments and
raw material for bakery, pastry and confectionery

PACKAGING
12 / 15 Abril - April

Salão proﬁssional de embalagens
Packaging trade show

EXPOMOTO - PORTO
03 / 06 Maio - May

2019
EXPOJARDIM
22 / 24 Março - March

21.ª Feira de plantas, flores, mobiliário urbano e de jardim,
piscinas e acessórios, equipamentos, máquinas e acessórios
para jardinagem
21.st Trade fair for plants, flowers, urban and garden furniture,
pools and accessories, equipments, machines and gardening tools

FRUTITEC / HORTITEC
22 / 24 Março - March

7.º Salão proﬁssional de máquinas, equipamentos, produtos
e tecnologia para fruticultura e horticultura
7.th Professional exhibition of machinery, equipment, products
and technology for fruits and horticulture

IBEROPRAGAS
22 / 24 Março - March

5.º Salão proﬁssional de controlo de pragas (Agrícolas e Urbanas)
5.th Professional exhibition of pest control (Agricultural and Urban)

24º Feira de motos, acessórios e equipamentos
24.th Trade show of motorcycles, accessories and equipment

DECOR HOTEL - PORTO
19 / 21 Outubro - October

Feira Proﬁssional - Equipotel, construção, produtos
e serviços para hoteis
Professional trade fair - Equipotel, construction,
products and services for hotels

MECÂNICA - FIL / LISBOA
26 / 28 Outubro - October

8.º Salão proﬁssional de equipamento oﬁcinal, peças, mecânica,
lubriﬁcantes, componentes e acessórios para veículos ligeiros e pesados
8.th Professional trade show for officinal equipment, parts, mechanical
components and accessories for light and heavy vehicles

LOGÍSTICA - FIL / LISBOA
26 / 28 Outubro - October

Salão de logistica manutenção e serviços
Professional trade show logistics maintenance and services

BARHOTEL
28 / 31 Março - March

4.º Salão proﬁssional de maquinaria, equipamentos, mobiliário
e serviços para hotelaria, restauração e catering
4.th Professional trade show of machinery, equipment,
furniture and services for hospitality and catering

EXPOCARNE
28 / 31 Março - March

12.º Salão proﬁssional de máquinas e equipamentos
para a indústria de carne e logística
12.th Professional trade show of machinery and equipment
for meat industry and logistics

VENDING
28 / 31 Março - March

4º Salão de máquinas de venda automática
4.th Profissional vending machines trade show

