


Em que é que a Natalis 2018 se vai diferenciar dos restantes Mercados de Natal?

Distinguirá empresas com capacidade de personalizar, adaptar e criar produtos 
únicos e irrepetíveis para clientes que privilegiam a diferença nos objectos que 

procuram.
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Sustentabilidade e Reciclagem
Green Consumers

«Cada vez mais, os consumidores estão cientes da sustentabilidade por trás dos produtos. Estão mais dispostos a 
pagar mais por produtos e serviços tidos como sustentáveis ou provenientes de empresas social e 
ambientalmente responsáveis. Também as empresas estão a perceber que construir uma cadeia de 
abastecimento sustentável traz consigo o potencial de atrair novos consumidores. O filtro da sustentabilidade no 
olhar dos consumidores está a ser determinante na decisão de compra.»

In https://www.distribuicaohoje.com/insights/conheca-as-10-tendencias-consumo-2018/

Do It Yourself | Personalização de Presentes 

Activação de marca 
• Para empresas que querem aproximar a sua Marca | Produto ao público da Natalis & Diverlandia

Natalis | Tendências 2018

• Atelier para o público personalizar ou criar peças diferentes 
• Incentivo aos expositores para a criação de dinâmicas de customização a acontecer nos seus 

stands, permitindo que no evento seja possível adquirir produtos que não se encontram no 
mercado tradicional
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https://www.distribuicaohoje.com/insights/conheca-as-10-tendencias-consumo-2018/


Natalis | tema da edição de 2018

Os consumidores estão cada vez mais conhecedores da sustentabilidade por detrás dos 
produtos. Pesquisas recentes mostram que os consumidores estão dispostos a pagar mais por 
produtos e serviços mais sustentáveis ou provenientes de empresa social e ambientalmente 
responsáveis.

Apostamos em:

• Empresas que desenvolvem produtos e serviços com preocupações 
ambientais

• Parceiros 
• Patrocinadores

• Dinâmicas
• Concurso com escolas – Presentes / decorações de Natal com materiais 

reciclados
• Instalações artísticas com materiais reciclados
• Outras em desenvolvimento
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Natalis 2018 | Novas abordagens

Potenciar o Do It Yourself – Personalização e/ou criação 
do próprio presente através das seguintes dinâmicas

• Personalização de produtos no próprio stand 

• Criação de ateliers, em diferentes áreas, onde os visitantes 
podem personalizar ou criar peças únicas
• Decoração de Natal

• Restauro e Crafts

• Cerâmica

• Pintura

• Culinária

• Embalagem
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Natalis 2018 | Novas abordagens

Empresas de produtos e serviços personalizaveis

• Impressão 3D 

• Impressão de Rótulos para personalizar produtos standardizados

• Impressão de têxteis e papel

• Cabazes – possibilidade do visitante criar o seu próprio cabaz

com produtos adquiridos no evento

• Chocolate – personalização pelo cliente ou por profissionais)

• Têxteis – estampagem / bordagem

• Bijuteria

• Sabonetes

• Jogos gigantes e personalizados

• Outros

Criação / Decoração de Mesas de Natal
• Realizado por influenciadores de decoração

6



• Mercado das Brincadeiras

Espaço de venda de produtos e serviços para Crianças e Jovens

Jogos em Família

Concurso de contos de Natal 

• Espaço Natal  em Portugal e no Mundo

Dedicado a gastronomia, produtos e tradições de natal 

em países dos 5 continentes

• Promover activação de Marcas

Associado a ateliers específicos

Associado ao evento, de modo geral

Natalis 2018 | Novas abordagens

Criação de dinâmicas com famílias, essencialmente crianças, 
que mobilizam os pais
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Mercado Sustentável 

Opções sustentáveis para presentes de Natal, mas também com 

objectivo de dar a conhecer diversas alternativas mais ecológicas 

para o dia-a-dia. 
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Mercado das Brincadeiras

• Espaço para empresas de produtos e serviços para jovens 
e  crianças

• Área lúdica

Actividades permanentes - pinturas faciais, insufláveis, piscina 

de bolas, balões moldados, teatro de marionetes, desenho & 

pintura, presença de mascotes

Hora do conto – inclui concurso de contos de natal com apoio 

de uma Editora
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Mercado dedicado aos mais novos. 



O Natal em Portugal e no Mundo

Espaço dedicado a gastronomia, produtos e 
tradições de natal dos países dos 5 continentes

• Espaço comercial / venda de Produtos

• Área de degustação de iguarias de natal

• Espaço para actividades Lúdicas

Com interlocutores de entidades nacionais e 
internacionais.
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Mercado do Pai Natal 

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 
2018 não deixe de os surpreender. 

Traga as suas novidades…
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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Mercado ChocoDoce

Espaço dedicado ao Chocolate e Doces Conventuais, 

com venda de produto e dinamização de acções 

incluindo personalização de produto e embalagem, 

para adultos e crianças. 
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Um espaço de diversão para crianças, jovens e adultos

13Diverlandia + Natalis = 200.000 Visitantes



Adicione Diversão à época Natalícia na Maior Feira Popular Indoor
200.000 não perderam esta oportunidade em 2017 

Conciliamos a magia de um Carrossel francês, os carrinhos do choque para jovens aos equipamentos para quem 
gosta de diversão com mais adrenalina

https://www.youtube.com/watch?v=4fZ861eDPn0&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0Yh5SIxjkg8&index=1&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD
https://www.youtube.com/watch?v=o6YLl06QNhY&index=2&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD
https://www.youtube.com/watch?v=7FowccwKsEg&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HjfJAOxtM24&index=6&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD
https://www.youtube.com/watch?v=4GGkUWDrcO0&index=5&list=PLyCuk_E8PW_LiPw6uth0DTExsJLFGdorD
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