
Ex.mos Senhores,

A OFFE e a EXPONOR vão realizar a 18ª MAQUITEX-  Exposição Internacional de Máquinas, Tecnologia e Acessórios para 
a Indústria Têx�l,Confeção, Vestuário e Bordados, aprazada para 7 a 9 de maio de 2020, na EXPONOR - Feira 
Internacional do Porto.
De uma forma consensual, as úl�masedições da MAQUITEX superaram todas as expectaatas, resultado de um 
trabalho sério e transparente que beneficiou todos os interessados, aa�ngindo-sum rácio extraordinário de contactos 
visitantes/expositores num só local e em apenas três dias, os expositores usufruíram da excelente oportunidade de 
contactar face to face uma grande variedade de clientes de forma atva, dinâmica e personalizada, todos 
manifestamente interessados, que se deslocaram propositadamente à MAQUITEX com interesses profissionais claros.
Não existe outra ferramenta de marke�ngno mundo com a mesma eficácia das feiras e exposições, sendo a MAQUITEX 
um excelente exemplo desta singularidade.

Segundo os dados mais recentes da Associação Têx�le Vestuário (ATP), as exportações portuguesas de têxteis e 
vestuário somaram 5.314 milhões de euros em 2018, valor mais alto de sempre, o que configura um crescimento de 2% 
face a 2017.

Tendo por base os úl�mosdados divulgados pelo Inss�t o Nacional de Estata� a (INE), a ATP destaca os têxteis para o 
lar e outros ar� os têxteis confeccionados como a categoria «mais dinâmica», com as rrespectas exportações a 
aumentarem 5% enquanto as exportações de matérias têxteis e de vestuário aumentaram 1,4%.

O setor con�nuaportanto próspero e ávido de inovação tecnológica, em equipamentos e processos, de forma a 
melhorar a sua capacidade de diferenciação num mercado cada vez mais global e compe�t o. Neste senent, urge 
realizar a 18ª edição da MAQUITEX em 2020, revelando-se fortemente estratégica para este sector altamente 
exportador, com a apresentação dos principais fornecedores mundiais de tecnologia, máquinas e equipamentos para a 
indústria têx�l,confecção, vestuário e bordados.
Estar presente na 18ª MAQUITEX mostrará ser, portanto, uma oportunidade única de apresentar as mais recentes 
novidades de tecnologia, máquinas e equipamentos junto do seu público-alvo, permi�ndo-lhe a realização de 
apresentações técnicas, dinâmicas e altamente especializadas. Perder a MAQUITEX é perder compe��vidade.

Na expecta� a de podermos contar com a  par�cip ão da vossa eses�ma empresa, junto enviamos um pequeno 
ques�onárioque solicitamos nos devolvam devidamente preenchido, por forma a vos fazer chegar toda a informação 
complementar à MAQUITEX de 2020.

Atentamente
José Carlos Cunha
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Ex.mos Senhores,

A OFFE e a EXPONOR vão realizar a 18ª MAQUITEX - Exposição Internacional de Máquinas, Tecnologia e Acessórios para 

a Indústria Têxtil, Confeção, Vestuário e Bordados, aprazados para 7 a 9 de maio de 2020 na EXPONOR - Feira 

Internacional do Porto.

De uma forma consensual, as últimas edições da MAQUITEX superaram todas as expectativas, resultado de um trabalho 

sério e transparente que beneficiou todos os interessados, atingindo um rácio extraordinário de contactos 

visitantes/expositores num só local e em apenas três dias, os expositores usufruíram da excelente oportunidade de 

contatar face to face uma grande variedade de clientes de forma ativa, dinâmica e personalizada, todos manifestamente 

interessados, que se deslocaram propositadamente à MAQUITEX com interesses profissionais claros.

Não existe outra ferramenta de marketing com a mesma eficácia das feiras e exposições, sendo a MAQUITEX um 

excelente exemplo dessa singularidade.

O setor que se quer que continue próspero, tem uma necessidade permanente de se apetrechar das mais eficazes  

ferramentas de inovação tecnológica, em equipamentos e processos, de forma a melhorar a sua capacidade de 

diferenciação num mercado cada vez mais global e competitivo. Neste sentido, urge realizar a 18ª MAQUITEX em 2020, 

revelando-se fortemente estratégica para este sector altamente exportador , com a apresentação dos principais 

fornecedores mundiais de tecnologia, máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, confecção, vestuário e 

bordados.

Estar presente na 18ª MAQUITEX mostrará ser, portanto, uma oportunidade única de apresentar as mais recentes 

novidades de tecnologia, máquinas e equipamentos junto do seu público-alvo, permitindo-lhe a realização de 

apresentações técnicas, dinâmicas e altamente especializadas. Perder a MAQUITEX é perder competitividade.

Na expectativa de podermos contar com a vossa participação, junto enviamos a documentação necessária para 

inscrição e que solicitamos nos devolvam devidamente preenchido o boletim de inscrição nº1 que segue igualmente em 

anexo.

 Atentamente

José Carlos Cunha
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