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O LISBOA DESIGN SHOW realiza 
a sua 8º edição

18 a 22 de Outubro na FIL

Feira Internacional de Lisboa.





O LXD é o maior evento de 
design, realizado em Portugal, 

nas áreas:

EQUIPAMENTO / PRODUTO

casa e lifestyle

MODA

vestuário, 
joalharia, 

calçado e outros 
acessórios

INTERIORES

decoração e 
ambientes

VISUAL

identidade

A única plataforma de excelência para a promoção do design nacional ao 
dispor de jovens designers e criadores, instituições de ensino, marcas 

emergentes e startups.



Com a missão de promover o 
design como factor competitivo e 
diferenciador dos produtos e das 
organizações, o LISBOA DESIGN 
SHOW destaca-se como o único 
evento de design realizado em 
Portugal na vertente business.

Enquanto evento multidisciplinar 
e criativo o nosso objectivo é 
comunicar a identidade dos 
designers, empresas, culturas e 
sociedade, expressando vários 
estilos de vida, o prazer e a arte 
de viver, potenciando o aumento 
da rede de contactos e bons 
negócios, num espaço que 
coloca o design como centro de 
discussão e na agenda dos 
players e promotores do sector.

MISSÃO



GLOBAL
NETWORK

DESIGNERS
MARCAS

ENSINO

ESTILISTAS
PROMOTORES DE

DESIGN

INDÚSTRIA

EMPREENDEDORES

CRIATIVOS



A área mais recente do 
evento, transversal e 
plural, engloba o design 
gráfico, web design, 
motion graphics e 
multimédia. Uma área em 
crescimento acelarado 
no panorama das 
indústrias criativas 
nacional. As relações business to 

business com outros 
expositores e visitantes será 
certamente um dos pontos 
em destaque.



Uma área destinada a empresas 
marcas, designers e criativos que 
criam objectos com diferentes 
escalas e materiais inovadores. 

Poderão ser exibidos 
produtos em fase de 
comercialização ou 
protótipos - proof of concept. 
A área de product design 
abrange o mobiliário, 
iluminação, cerâmica, 
objectos para a casa e 
electrônica.



Uma das área mais dinâmicas 
e diversificadas do LXD.

Concentra múltiplas derivações 
do universo da moda , 
vestuário, calçado, acessórios e 
joalharia.

Um espaço democrático 
direccionado não só a designers 
experientes, mas também a 
jovens promessas que 
aproveitam o evento para lançar 
novas marcas e colecções.

Durante o certame decorrem os 
desfiles
TRENDS LXD e AFRICA FASHION.



Direccionado a ateliers de design 
e arquitectura de interiores, 
interessados, não só em 
comunicar os seus projectos nas 
áreas da restauração, hotelaria, 
habitação, etc, como em aumentar 
a sua rede de contactos, criando 
parcerias com outros designers e 
marcas presentes na feira.



O TRENDS LXD é um evento que 
aposta na promoção dos criativos e 
designers emergentes, com um 
importante papel comercial na 
divulgação das colecções junto dos 
profissionais, opinion-makers, 
amantes da moda e público em geral.

Integrado no LISBOA DESIGN 
SHOW, é aberto a todos os 
criativos e designers de moda 
portugueses quem ambicionam 

divulgar e apresentar as suas 
colecções em passerella num 

ambiente fashion e profissional.



O AFRICA FASHION aposta na 
promoção de criativos e designers 
africanos residentes, ou não, em 
Portugal. Uma área de exposição e 
de desfiles de moda, com o 
objectivo de promover e divulgar a 
moda africana a nível nacional e 
internacional. Cada designer 
integra a área de exposição do 
LISBOA DESIGN SHOW durante os 
5 dias do evento e participa no 
desfile AFRICA FASHION, um dia 
dedicado à moda africana sob o 
olhar atento dos profissionais de 
moda, bloggers, média e público 
em geral.

Um evento de network informal e de venda 
directa aos mais de 55.000 visitantes.



NÚMEROS

30
EVENTOS, 

CONFERÊNCIAS, 
EXPOSIÇÕES, 

DESFILES E 
WORKSHOPS

150
EMPRESAS

300
DESIGNERS

MARCAS

55.000
VISITANTES



FAÇA PARTE DESTA REDE DE DESIGN E CRIATIVIDADE!

RESULTADOS
Participações 

internacionais a título 
gratuito;

Contactos comerciais com 
organizações oriundas 
dos PALOP, Emirados 

Árabes e Europa;

Contacto com os média, 
imprensa tradicional, 

online e TV;

Oportunidade para novas 
parcerias e grandes 

negócios.

RECONHECIMENTO
Importante plataforma de 

negócios na área do 
design nacional. 

Muitas startups de 
sucesso iniciaram o 

contacto com o mercado 
no LXD.

COMODIDADE
Infra-estruturas de 

qualidade para 
expositores e visitantes.

APOIO
Promoção e divulgação 
das marcas e designers 

nos canais de 
comunicação online e 

tradicionais



Temos a solução perfeita:

PACOTES DESIGNERS

ESPAÇO + STAND ESPAÇO + STAND 
+ DESFILE

3m² - 300,00 €
9m² - 320,00 €

18m² - 640,00 €
27m² - 960,00 €

36m² - 1.280,00 €

3m² - 390,00 €
9m² - 400,00 €

18m² - 730,00 €
27m² - 1.050,00 €
36m² - 1.350,00 €

Upgrade + 8 coordenados
50,00€

PACOTE DESFILES 
(S/ ESPAÇO PARA DESIGNERS)

8 COORDENADOS - 280,00€
16 COORDENADOS - 370,00€

valor espaço m²
56,00€/m²

PACOTES EMPRESAS

ESPAÇO + STAND ESPAÇO + STAND 
+ DESFILE

3m² - 300,00 €
9m² - 900,00 €

18m² - 1.800,00 €
27m² - 2.700,00 €
36m² - 3.600,00 €

3m² - 390,00 €
9m² - 980,00 €

18m² - 1.800,00 €
27m² - 2.700,00 €
36m² - 3.600,00 €

Upgrade + 8 coordenados
50,00€

PACOTE DESFILES 
(S/ ESPAÇO PARA EMPRESA)

Orçamento sob consulta



Uma equipa ao seu dispor:

Tel. +351 21 892 15 33
Telm. +351 96 418 85 81

e-mail: lucia.pereira@ccl.fil.pt

Tel. +351 21 892 15 29
Telm. +351 96 103 60 19

e-mail: dalia.palma@ccl.fil.pt

LÚCIA PEREIRA
Gestão Comercial

DÁLIA PALMA
Gestão de Feira

OLGA NUNES

Tel. +351 21 892 15 64 
Telm. +351 92 414 42 00

e-mail: olga.nunes@ccl.fil.pt

Gestão Marketing

lisboadesignshow@ccl.fil.pt
lisboadesignshow.fil.pt




