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26-29 DE MAIO DE 2020
FIERAMILANO ITALY

52 ANOS DE HISTÓRIA
Primeira feira internacional
nos anos pares sobre
as tecnologias para o
processamento da madeira e dos
componentes para a indústria do
móvel.
Todo o negócio mundial
da madeira encontra-se em Milão.
Desde a primeira transformação da madeira, até ao
processamento do maciço, ao processamento do painel e
dos materiais compósitos, ao acabamento das superfícies,
ferramentas, acessórios, vernizes, ferragens e semiprocessados para o móvel: 400 expositores prontos a acolher
visitantes do mundo todo.
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27° Exposição Internacional Bienal
da Tecnologia e Componentes
da Indústria da Madeira
para a Indústria do Móvel
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INCONTORNÁVEL
Xylexpo é historicamente
uma feira renomada pela
oferta inovadora dos próprios
expositores e pela qualidade
e o número elevado de
demonstrações oferecidas
sobre as máquinas e sobre as
tecnologias em exposição.

MILÃO,
A CIDADE DO DESIGN
Reconhecida a nível mundial
como cidade do design
e da arquitectura, Milão oferece
aos visitantes uma experiência
de arte e cultura, de
gastronomia e estilo de vida
italiano.

Os visitantes experimentam diretamente a força inovadora
das novas metodologias digitais da produção, as
novidades por tipo de tecnologia e materiais, concebidas
para carpinteiros e para a indústria do móvel que pretendem
maximizar a eficiência e a produtividade da própria indústria.
Se não quiser perder tudo isso consulte xylexpo.com

Visite xylexpo.com/it/visitare para organizar o seu tempo
livre.

Não só máquinas e ferramentas

Milano oferece muitas opções de estruturas de luxo,
hoteis executivos, redes internacionais, boutique hotel,
e também alojamentos “low cost”, guest house, casas e
apartamentos para atender qualquer demanda.
Encontre os parceiros da Xylexpo prontos para o atender e
guiar durante a sua estadia em Milão em xylexpo.com/it/
visitare

Com uma única viagem a Milão, os visitantes descobrirão
muitas novidades acerca de todo o business da madeira, e
encontrar especialistas de software, semi-processados,
fornecedores de ferragens, vernizes, solventes e colas.
Um caminho fácil entre os pavilhões acompanha os
convidados durante a visita.
Para organizar a sua visita consulte o catálogo em xylexpo.com

É fácil chegar à Xylexpo com os transportes públicos,
de comboio, desde os aeroportos e de carro.
Saiba como planear a sua visita em xylexpo.com

Focus Components
Xylexpo volta a ser uma plataforma importante para os
produtores de componentes e para os seus clientes e,
entre as novidades de 2020, foi lançada a Focus Components
com um espaço privilegiado para fornecedores de painéis e
semi-processados.
Saiba mais sobre a xylexpo.com/it/area-focus-components
Xylexpo pelo mundo
A Xylexpo tem 50 escritórios no mundo à sua disposição
para lhe fornecer em tempo real e na sua língua todas
as informações sobre a feira.
Descubra o escritório mais perto de em xylexpo.com/it/
visitare

Programe a sua visita
4 dias ricos de visitas, eventos e encontros, não perca estas
oportunidades, organize a sua participação em xylexpo.
com/it/visitare
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Descarregue
a App
Xylexpo

Subscreva
a nossa
newsletter

(disponível a partir de 2020)
para receber todas
as atualizações para consultar o
mapa da área da exposição
com os expositores
para participar dos eventos
e muito mais.

em xylexpo.com
e ficará informado sobre todas
as novidades!
Siga-nos também em:
xylexpo.com
Facebook/Xylexpo2020
Twitter@xylexpo

P 1

PO
OV RTA
ES
T

CA
RG
O5

P 2
24
22

P 1

CA
RG
O1

20

15

16

18

13

14

CA
RG
O4

9

8

10

4

6

P 2
HO
TE
L

PO
RT
AS
UD

P 3

Entradas
Porta Est (leste)
(metropolitana Linha vermelha
1, paragem Rho fiera)
Porta Sud (Sul)
Gratuita com pré-subscrição
A entrada está reservada
aos operadores do sector
e é gratuita mediante présubscrição (disponível a
partir de fevereiro de 2020) em
xylexpo.com/it/visitare
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Compre
Será possível comprar o bilhete
de entrada diretamente na feira.
A entrada está proibida
aos menores de 12 anos,
mesmo que acompanhados
Horários
Das 9h30 às 18h00
a partir de terça-feira 26
até sexta-fera 29 de maio de
2020
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REDE DE
NEGÓCIOS
Xylexpo é um evento
imperdível, o qual promove
os negócios do sector e
cria oportunidades de
desenvolvimento e encontro
entre clientes e fornecedores.
Os nossos visitantes são os responsáveis de produção
das empresas de móveis, as novas gerações que gerem as
carpintarias, os grandes revendedores
e os agentes que distribuem as tecnologias da madeira
e asseguram um ótimo serviço e com excelente cobertura a
nível mundial.
Na Xylexpo participa quem tem o objetivo de aumentar
os próprios negócios, e quem encontra parceiros e
consultores especialistas, atualiza-se por participar em
seminários e congressos sobre o sector, e aproveita da
ocasião para promover os próprios produtos e encontrar
os operadores do futuro através das escolas de formação
profissional.

Organizador:
Cepra Srl, Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo F3 – 20090 Assago (Mi) Itália
tel. +39 02 89210200
promozione@xylexpo.com
info@xylexpo.com
xylexpo.com

