Portugal Inovador

Três décadas a
materializar os
melhores eventos
Com Braga no coração, mas de horizontes
colocados no mundo, o Grupo SPORMEX
oferece as melhores e mais completas
soluções no universo da produção, montagem
e decoração de eventos e exposições.
O Grupo SPORMEX foi fundado em Braga em 1987, sendo
líder nacional de mercado e uma referência a nível internacional
no setor de Exposições, Feiras, Congressos, Stands, Tendas
e Eventos de qualquer natureza. Com ambição, empenho,
competência e liderança, continua a crescer em experiência,
qualidade e resultados. Ao todo, são mais de 30 anos percorridos com um progresso evidente e um crescimento notável, fruto
da dedicação, determinação e trabalho dos seus colaboradores
e da sua relação com os clientes.
Fazendo jus ao seu estatuto, o Grupo SPORMEX proporciona um serviço completo desde a conceção, produção,
montagem e decoração de Feiras Completas, assim como de
Stands Modulares ou Stands de Design, Stands em carpintaria e outros materiais inovadores, publicidade e fotografia ou
aluguer de mobiliário. Paralelamente, apresenta numerosas
soluções de tendas, palcos e estruturas, audiovisuais ou de
iluminação, entre outras. Destacam-se ainda os serviços de
arquitetura e design de interiores, showrooms, lojas, escritórios, remodelações, decorações e construção de interiores.
Com 40.000m2 de instalações em Braga, o Grupo SPORMEX
apresenta uma oferta integrada, com qualidade e uma grande
flexibilidade, sendo detentora de uma estrutura consolidada que
engloba todos os setores, desde – por exemplo – o Atelier de
Design, Carpintarias, Espaço Pintura, Serralharia, Gabinete de
Publicidade, Secção de Eletricidade/Iluminação ou Transporte.
Na prossecução dos seus objetivos, conta com uma direção
criativa – munida de toda a tecnologia e equipamento adequado
– que trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana, desenvolvendo e oferecendo soluções completas, específicas às
necessidades de cada um. Esta é, no fundo, uma organização
empenhada em obter sempre a melhor performance, com um
sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) integrado, para
servir cada vez melhor os seus clientes. Milhares de empresas
e organismos têm escolhido o Grupo SPORMEX como parceiro

na capitalização da sua imagem de
marca, entre as quais se incluem, por
exemplo, o Sporting Clube de Braga,
a EXPONOR, a FIL – Feira Internacional de Lisboa, o Rock in Rio, a
RTP, a SIC, a TAP e várias Câmaras
Municipais, a BMW, a UEFA ou a MTV
Music Awards. O Grupo Spormex está,
posto isto, presente nas maiores feiras
profissionais e eventos europeus.
Com dedicação, compromisso e
profissionalismo esta equipa de 200
colaboradores continua a lutar diariamente para manter a sua posição
de destaque nesta atividade. Mais do
que lutar pelo seu próprio sucesso,
todavia, o Grupo SPORMEX procura
manter uma relação estreita com o
Sporting Clube de Braga, acompanhando de perto o seu crescimento
e assumindo-se como parceiro constante nas muitas iniciativas do SCB
e consequente valorização da sua
marca – numa relação assumida com
orgulho e que se estende a toda a
cidade. De facto, o Grupo tem uma
participação ativa em Braga com a
montagem de vários eventos como a
“Taça CTT Final Four”, “Noite Branca”,
“Campeonato do Mundo de Rally” e
mais recentemente, com a montagem
das instalações provisórias do Mercado Municipal de Braga.

