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PURE MARRAKECH – 2017
MARROCOS
Neste certame, referência mundial no que ao segmento de luxo diz respeito, marcaram
presença em Marrocos, entre 11 e 14 de setembro de 2017, as empresas Sublime
Comporta e Herdade da Malhadinha Nova.

Este evento funciona em formato workshop, com reuniões pré-agendadas, onde há uma
rotação dos participantes pelas várias mesas localizadas em módulos uniformizados.

Assessoria:
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LE MIAMI 2017
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Neste evento de grande importância para o segmento de luxo no
mercado americano, foi possível garantir, nomeadamente, a
presença do Alentejo através do Hotel Sublime Comporta.

Entre 25 e 28 de junho, este evento funcionou em formato
workshop, com reuniões pré-agendadas, onde se concretizou
uma rotação dos participantes pelas várias mesas localizadas em
módulos uniformizados.

BBF BRITISH BIRD FAIR - 2017
REINO UNIDO
Prosseguindo a aposta de internacionalização do segmento do Birdwatching, com
elevado potencial em vários mercados externos, nomeadamente no Reino Unido,
marcou-se mais uma vez presença na mais importante feira desse mercado – a BBF
2017, a qual decorreu entre 18 e 20 de agosto.

Esta presença foi garantida pelas empresas
Birds & Nature Tours e Hotel Museu.

Assessoria:

3

AMERICAN BIRDING EXPO 2017
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Na mesma senda de afirmação do produto Birdwatching do Alentejo, que contou no ano
de 2017 também com a presença na BBF 2017 (Reino Unido), a Agência/Alentejo esteve
presente por via de várias PME, num dos mercados com maior dimensão potencial de
emissão de fluxos com esta motivação.

O evento teve lugar em Filadélfia, Pensilvânia, entre os dias 29 de setembro e 1 de
outubro, contando com a presença das empresas Birds & Nature Tours e Hotel Museu.

Assessoria:

