Feira HOMI Milano
26 a 29 de janeiro de 2018
Milão, Itália

O EVENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DEDICADO À
DECORAÇÃO
O que?
HOMI é uma FEIRA inovadora e representa uma grande
oportunidade para certeza de novos negócios no setor ESTILO DE
VIDA.
O novo projeto de Fiera Milano dedicou-se à pessoa e ao estilo de
vida, um novo conceito de feira para descobrir que gira entorno à
persona, seus estilos, seus espaços: este é HOMI, a casa de 10
dimensões.
A definição de HOMI, um nome simples, mas rico de significado,
onde a letra "O" se refere ao círculo que encerra e rodea a pessoa
simbolicamente, os espaços e os seus hábitos e onde o "MI" é uma
homenagem da cidade de Milão.

Quando?
Do dia 26 a 29 de janeiro 2018, de 9:30hs às 18:30hs.
Onde?
FIERA MILANO RHO é um centro de exposição funcional e
moderno que atende a todas as necessidades dos visitantes e
dos expositores.
Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (MI), Italy.
Quem?

A entrada na HOMI é aberta APENAS para profissionais do setor .

NÚMEROS DA ÚLTIMA EDIÇÃO:
2.800 EXPOSITORES - sendo 20% estrangeiros
180.000 m² ESPOSITIVOS
172.000 VISITANTES - sendo 15% estrangeiros
2.500 COMPRADORES – dos quais 69% estrangeiros

ÁREAS DA FEIRA:

PERFIL DO PARTICIPANTE:
Para a edição de 2018 procuramos participantes com um alto perfil e
interessados em abrir captar oportunidades de negócios com a Itália, no
âmbito da HOMI MILANO.
Podem se inscrever as empresas que pertençam aos seguintes ramos de
atividade:
 CONCEPT STORE
 CADEIAS DE LOJAS
 GRUPO DE COMPRAS
 ONLINE STORE – E-COMERCE
 GROSSISTAS
 INTERIOR DESIGNER –
 IMPORTADORES
DECORADORES DE INTERIORES
 DISTRIBUIDORES
 HOTEIS DE LUXO
 DESIGN – ARQUITETOS
 RESORT E SPA – CENTROS DE BEM
 HO. RE. CA DESIGN
ESTAR
 PROVEDORES DAS PRINCIPAIS
CADEIAS HOTELEIRAS
INTERNACIONAIS

Benefícios:

- Hospedagem de 4 noites em hotel 4 estrelas;
- Organização de reuniões individuais B2B com as
empresas expositoras;
- Ingresso para a feira;
- Catalogo da feira;
- Acesso ao Lounge da feira;
- Translados hotel/feira/hotel diariamente;
- Almoços.

Condições:
- Benefício de € 800,00 (euros) para sua participação;
Consulte maiores detalhes.

Vagas limitadas e exclusivas para você !
Contato
Natália Brina
natalia.brina@italiabrasil.com.br
(31) 3287-2211 – ramal 205
www.italiabrasil.com.br

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais é uma associação sem fins
lucrativos, fundada em 1995. Reconhecida pelo governo italiano, integra, desde 1998, a Associação de
Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (ASSOCAMERESTERO). Atuando no âmbito comercial, a
Câmara contribui, de maneira estratégica, como uma ponte de negócios para o processo de
internacionalização de empresas mineiras e italianas, por meio de serviços especializados e customizados.
Além disso, fomenta a organização de delegações bilaterais para feiras internacionais, idealiza e organiza
seminários temáticos e colabora na viabilização de missões, eventos, entre outras operações.
Faça parte desta rede e se associe à Câmara!

