COMUNICADO DE IMPRENSA

TEKTÓNICA AFIRMA-SE COMO O GRANDE MARKETPLACE DO
SECTOR EM 2022

A TEKTÓNICA– Feira Internacional da Construção, promovida pela Fundação AIP, a decorrer
de 12 a 15 de Maio, na FIL, apresenta um crescimento de participações, com uma entrada
significativa de novas empresas e também de algumas que retomam a sua participação
nesta edição. Esta é uma prova de que o sector continua em actividade, a crescer e a apostar
na feira como o grande Marketplace na área da construção - um espaço privilegiado para o
network e o palco de excelência para o lançamento de novos produtos e inovações.
A TEKTÓNICA está a acompanhar o dinamismo do sector da construção e está em linha com
a evolução prevista em termos de mercado, o que se reflete directamente em presenças na
feira, destacando-se o regresso de algumas empresas e marcas do sector do Banho e
Cozinha e um crescimento considerável no sector dos Pavimentos e Revestimentos. A
Eficiência Energética, os equipamentos de interior e exterior, materiais, máquinas e
equipamentos e os serviços para a construção são áreas também presentes nesta edição.
De assinalar também o crescimento da participação de empresas estrangeiras que totalizam
nesta edição 15% entre as 154 empresas que estarão presentes na TEKTÓNICA, com
destaque para os mercados de Espanha, França, Itália, Países Baixos, Polónia e Suíça.
Mais uma vez, a TEKTÓNICA irá concentrar as grandes novidades do sector. A fileira da
construção está a ser desafiada a apresentar novas soluções, materiais e produtos em
resposta à crescente necessidade de vivermos mais e melhor, com mais conforto, qualidade
e sustentabilidade. Estas novidades e tendências são valorizadas através do Prémio Inovação
TEKTÓNICA, onde estes produtos e equipamentos são colocados em evidência na exposição,
avaliados e premiados. Marcam presença no Prémio Inovação TEKTÓNICA, 25 empresas e
produtos.
De salientar ainda que a TEKTÓNICA se assume habitualmente como um palco para a
realização de reuniões B2B, que asseguraram o match entre a oferta e a procura e a
identificação de potenciais compradores nacionais e internacionais.
A realização, de 12 a 15 de Maio, decorre em simultâneo com o SIL – Salão Imobiliário de
Portugal.
Horários:
12 e 13 de Maio | 10h00 – 19h00
14 e 15 de Maio | 14h00 – 20h00
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