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6 a 10 de Dezembro 2017 



O QUE É? 
 

 O grande evento de Natal para as famílias, composto por 4 Áreas distintas mas complementares: 

Mercado de Natal, Mercado de Oportunidades, Mercado do Chocolate e, este ano, pela primeira 

vez o Mercado de Doces Conventuais, tudo isto com a natural ligação à Maior Feira Popular 

Indoor – Fil Diverlandia 

 Um espaço dedicado exclusivamente à venda de prendas de Natal e degustação das 

melhores iguarias natalícias 

 Um espaço de lazer e diversão 

 Um ambiente natalício, para as melhores empresas transformarem os seus produtos  

em presentes originais. 

 Um mercado com oferta diferenciada para todos os gostos e bolsas. Das peças únicas e  

singulares às mais singelas, mas com muita imaginação… 
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O QUE SE PODE VENDER? 

 Decorações de Natal 

 Artesanato 

 Música 

 Livros 

 Complementos de Decoração 

 Utilidades domésticas 

 Moda e Acessórios 

 Ourivesaria e Bijuteria 

 Desporto 

 Viagens e Lazer 

 Gastronomia “ Prazeres de Natal” 

 Brinquedos e Puericultura 

 Gift e Papelaria 

 Perfumes e Cosmética 

E muito, muito mais! 
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No Natal o mais difícil é escolher o presente 

certo para aquele amigo ou familiar… 

 

O seu produto pode ser a melhor opção. 

Originalidade, distinção, bom gosto… 
 

Alguns clientes já procuram o seu produto no 

Mercado de Natal. Em 2017 não deixe de os 

surpreender. Traga as suas novidades. 

Eles estão à Sua espera! 
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O Mercado do Chocolate já ganhou o seu espaço dentro da Natalis, quer pela qualidade dos produtos 

expostos quer pela dinâmica dos workshops e, foi na edição de 2016 a estrela do nosso evento. Muitos 

amantes desta delicia visitaram o evento com o forte motivo de provar e comprar chocolates deste ou 

daquele expositor a quem tinham comprado em 2015. 
 

    Na sua 3ª edição, queremos manter a Vossa presença a fim de credibilizar  

    este evento e só desta forma fidelizar os clientes.  

    Não há Natal sem chocolate… Participe! 
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No Natal o preço também conta. 
 

Num mercado diversificado de produtos que 

podem ser presentes de Natal, surpreenda o 

publico com qualidade, marca e preço. 

 

Crie a oportunidade de participar neste 

evento e fidelize o seu cliente! 
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Portugal tem uma larga tradição e história nestas receitas que engrandeceram a gastronomia, e cuja 
fama se estendeu além-mar, passando de geração em geração. 
 

O sucesso e a receptividade destas deliciosas receitas, são por si só, motivo para as  trazer para um 
Evento de Natal. 
Uma exposição / venda associada a um conjunto de workshops e outras dinâmicas em interacção com 
os milhares de visitantes que percorrem durante 5 dias o evento, garantem o êxito. 
 

    Venha viver esta doce experiência connosco! 

Novidade 

2017 
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O Natal é também diversão e lazer em família. 

 

A Fil Diverlandia é mais um atractivo para trazer ao espaço FIL milhares 

de visitantes que aproveitam para comprar os seus presentes de Natal e, 

simultaneamente,  matarem saudades da “nossa querida feira popular”, 

seus cheiros e sabores, e darem a conhecer aos filhos, agora num espaço 

coberto, algumas das formas de lazer da nossa infância. 

 



Corridas 

de Pais 

Natal 

Workshops 

Pequenos 

concertos 

de Natal 

 

 Delícias de 

Natal 

Animações 

para 

crianças 

Espectáculos 

circenses 

Equipamentos 

de Diversão 

AMBIENTE DE FESTA 
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2016 em Números … 

 

 
74% 

 

Expositores com  
Objectivos Alcançados / Valeu a pena 

Expositores com  
Objectivos  Ultrapassados 

 
 

3,5% 

 

Crescimento de Visitantes 

 

 41% 

 

Expositores que viram publicidade / comunicação do evento 

 

 
70% 

 



Datas e Horários 

Desmontagem  

 

Dias 11 e 12 de Dezembro 

Montagem  

 

Dias 4 e 5 de Dezembro 

Realização 

 

6 a 10 de Dezembro  

Horário  

 

Dias 6 e 10 - 15h00 | 21H00 

 

Dia 7 a 9 - 15H00 | 23h00 
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Director 

Jorge Oliveira | jorge.oliveira@ccl.fil.pt 
 

 

Gestora de Feira 

Marina Calheiros | marina.calheiros@ccl.fil.pt | Telef. 218 92 1557 
 

 

Área Comercial 

Paula Manarte | paula.manarte@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 532 
 

 

Área de Marketing 

Gestora de Marketing | Helena Costa – helena.costa@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 539 

Assistente de Marketing | Sérgio Runa – sergio.runa@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 518 

Assistente de Marketing | Carla Serpa – carla.serpa@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 545 
 

 

Press 

Pedro Bento | pedro.bento@ccl.fil.pt | Telef. 218 921 527 
 

 

Geral 

natalis@ccl.fil.pt  | www.natalis.fil.pt 
 
 
 

Lisboa – Feiras, Congressos e Eventos – Feira Internacional de Lisboa 

Rua do Bojador, Parque das Nações | 1998 – 010 Lisboa 

CONTACTOS 
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