
 

EXPONOIVOS® está de regresso a Lisboa e Porto 

 
• Maior feira de casamentos nacional decorre a 16 e 17 de outubro na FIL – Parque das 

Nações, em Lisboa, e a 30 e 31 de outubro na EXPONOR, no Porto 

• 27ª edição recebe cerca de 150 empresas do setor do casamento, com a presença de 

marcas nacionais e internacionais e dos mais prestigiados Wedding Planners e Criadores 

de Moda 

Lisboa, 22 de setembro de 2021 – A EXPONOIVOS®, a maior feira de casamentos do país, 

apresenta em outubro a sua 27ª edição. O evento tem data marcada para os dias 16 e 17 de 

outubro na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, e nos dias 30 e 31 na EXPONOR, no Porto. 

Sob o mote #lovemustgoon, a edição de 2021 da EXPONOIVOS® vai contar com a presença de 

cerca de 150 empresas do setor do casamento, inseridas em 40 subsetores, que incluem, 

entre outros, espaços para a festa, moda, joalharia, lua-de-mel, transporte, flores, estacionário 

e animação. No evento, são apresentadas as principais novidades e tendências para 

casamentos, e reunidos num só espaço todos os detalhes para que os casais se inspirem, 

idealizem e preparem da melhor forma o seu dia de sonho. 

“Depois de um 2020 em que se assistiu a uma redução no número de casamentos e com a 

mesma tendência a manter-se em 2021, muitos casais estão a optar por adiar os seus 

matrimónios para 2022. A EXPONOIVOS® é a oportunidade ideal para que os noivos possam 

retomar os seus planos, reunindo num só local tudo aquilo de que precisam para concretizarem 

a sua visão para este momento tão especial e aguardado”, afirma o embaixador da 

EXPONOIVOS®, António Brito. 

 



São inúmeras as marcas que vão estar a exibir as suas propostas, com o lançamento de novas 

coleções e a apresentação de produtos e serviços adaptados aos mais diversos estilos e 

preferências. A EXPONOIVOS® conta, ainda, com a presença dos mais prestigiados Wedding 

Planners nacionais e internacionais, preparados para materializar todos os detalhes que 

compõem uma festa de casamento perfeita. 

 

“A EXPONOIVOS® é uma marca de eleição em Portugal, que celebra, sobretudo, o amor na sua 

plenitude. Depois desta fase mais desafiante por que todos passámos, mais do que nunca, 

queremos transmitir que o amor conquista tudo e segue em frente – Love Must Go On! 

Estamos focados em organizar a melhor e mais completa edição de sempre, apresentando 

fornecedores de todos os setores de serviços essenciais para a organização de um casamento 

verdadeiramente de sonho”, conclui António Brito.  

 

Toda a informação sobre o evento está disponível no website oficial, 

em www.exponoivos.pt. 

--- 

Sobre a EXPONOIVOS® 

A EXPONOIVOS nasceu há 28 anos com o objetivo de maximizar os negócios de empresas que 

desenvolvem a sua atividade comercial no sector do casamento, tendo-se tornado um evento 

de referência no mercado nacional e internacional. O evento foi reconhecido pela Associação 

Internacional de Organizadores de Feiras de Casamento como a maior feira mundial dedicada 

à organização do casamento.  

Para mais informações: 

 

Cátia Rangel Santos 

YoungNetwork Group 

Tel: +351 910 948 262 

E-mail: 

catiasantos@youngnetworkgroup.com 

 

Sandra Rodrigues 

Exponoivos® 

Tel: +351 914 632 191 

E-mail: srodrigues@exponoivos.pt 

  


