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Porto Wedding Summit reúne os melhores
especialistas do setor do casamento

■

Número de casamentos em Portugal a crescer desde 2015

■

Número de casamentos de estrangeiros em Portugal duplicou em dez anos

■

Como fazer crescer esta indústria? Onde estão as oportunidades de negócio?

■

Estilistas, wedding planners, indústria da moda, decoradores, entre muitos outros
profissionais do setor do casamento, reúnem-se para partilha de ideias

Realiza-se no próximo dia 13 de abril, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto,
a segunda edição do Porto Wedding Summit.
Este evento constitui-se como uma excelente oportunidade para os profissionais das várias
áreas do setor do casamento trocarem ideias, partilharem conhecimento e experiências,
desenvolverem novas relações de negócio e acompanharem as tendências e as oportunidades
de um mercado em constante transformação. O número total de casamentos e o número de
casamentos de estrangeiros em Portugal têm vindo a aumentar nos últimos anos, o que vem
fortalecer o potencial de desenvolvimento do setor. A ideia de que a cooperação e o diálogo
entre as empresas pode trazer vantagens para todos quantos operam no setor nupcial é também
um dos grandes desafios deste encontro.
A segunda edição do Porto Wedding Summit conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto.
O evento apresenta um alinhamento que inclui nomes como o especialista em Marketing de
Luxo e Inovação António Paraíso, o decorador catalão Joan Estrada, a especialista em protocolo
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de Estado, empresarial e social Isabel Amaral ou o publicitário João Gomes de Almeida, para
além de entidades e marcas como A Bela Noiva, And I Wonder, Andreia Lobato, APPImagem,
Atelier Paula Lage, Bellagio, Best Events, Cision, Crashá Wedding Agency, Elements, Micaela
Oliveira, Roberto Vicentti, Rui Mota Pinto Wedding Tailor & Planner, Susana Agostinho, White
Impact, entre outros.
Nesta edição, estarão na ordem do dia temas como as oportunidades de negócio no set or, o
turismo de casamentos, o relacionamento das marcas com o consumidor final, as últimas
tendências na moda para a noiva e para o noivo e na organização de casamentos, os contornos
do protocolo nas diferentes cerimónias e a importância cada vez mais evi dente de uma
comunicação eficaz.
Para Isabel Côrte-Real, diretora-geral da Porto de Ideias, “após uma edição que cumpriu os
objetivos propostos, a responsabilidade que recai sobre a organização desta segunda edição é
ainda maior, ainda que, simultaneamente, estimulante”. “Queremos ver o Porto Wedding Summit
crescer e afirmar-se como um grande evento. Queremos contribuir para sistematizar informação
sobre um setor muito importante para a nossa economia e ainda tão pouco estudado, e pensar
como poderemos fazê-lo crescer, de forma sustentada, e potenciar todas as oportunidades de
negócio”.
O Porto Wedding Summit é organizado pela Porto de Ideias, em parceria com a Wedding Media
International, entidades responsáveis pela edição da revista Noivas de Portugal.
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