HÁ 23 ANOS PARA A VENDA DE JOIAS NO
BAIRRO DA OURIVESARIA DE VICENZA

PALAKISS SUMMER, O EVENTO DEDICADO Á JOALHARIA EM FORMA DE CASH & CARRY

Cinco dias de feira para conhecer as últimas novidades do sector, retomando as atividades comercias numa data
perfeitamente enquadrada para os compradores que planeiam a temporada de inverno no final do verão.
PALAKISS satisfaz as exigências do mercado com a presença de fabricantes de joalharia Italianos e internacionais
que oferecem coleções em ouro, prata, aço, pedras naturais, mas também pequenos equipamentos para oficinas
e embalagens.

PORQUÊ PARTICIPAR

A presença da empresa no contexto de feira é uma garantia de visibilidade; em 23 anos de atividade em Vicenza,
o PALAKISS reuniu um público internacional qualificado que encontra o que necessita em cada evento.
Expor na edição do PALAKISS SUMMER oferece às empresas novas oportunidades de vendas e encontros com
novos parceiros comerciais do mundo da joalharia, assim como compradores dos 5 continentes que, graças á
fórmula de Cash&Carry, têm a oportunidade de comprar e vender os produtos adquiridos no PALAKISS nos seus
mercados.

UM DISTRITO COMPLETO

Da alta joalharia á bijuteria, os eventos em Vicenza contêm toda a cadeia de fornecimento para o setor de ourivesaria. PALAKISS graças á sua posição no recinto ferial da Vicenzaoro, acrescenta e completa a oferta com a
fórmula de “Cash&Carry”. O visitante pode aceder aos dois eventos com um único passe, evitando esperas e filas
nas entradas.

MAIS DE 5000 VISITANTES QUALIFICADOS

Em 5 dias uteis dedicados ao fascinante mundo da joalharia, o PALAKISS SUMMER vai receber visitantes nacionais
e internacionais, Europa, USA, Ásia e Médio Oriente que encontrarão em Vicenza uma oferta completa no ramo
da Joalharia.

PALAKISS SUMMER – EVENTO INCOMPARÁVEL

PALAKISS em Vicenza combina a viagem de negócios de compradores e expositores com o prazer do “made in
Italy”, não apenas relacionado com o setor mas também relacionado com a região de Veneto, comida e experiências locais feitas de cultura e história. Palakiss, o prazer de fazer negócios na bela “Cidade de Palladio”.

DELIVERY at PALAKISS

Palakiss s.r.l.
Via Dell’Oreficeria, 37
36100 Vicenza - Italy
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com

Alessandro Scalvini
Sales Dept. & Foreign Relations
Cell. +39 347 7860269
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com

Elena Segato
Sales Department & PR
Cell. +39 349 8817166
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com
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QUEM NÓS SOMOS | ABOUT US

PALAKISS é o centro de exposições localizado no coração
da feira de Vicenza, dedicado ao mundo do ouro, prata e
pedras preciosas e semipreciosas. Nasceu no ano de 1999,
com o objetivo de oferecer uma alternativa ao conceito tradicional de feira de joias. Palakiss, além da venda de amostras,
propõem o modelo de vendas “pronto para o uso”: este tipo
de negócio revelou-se imediatamente vencedor, pois soube
satisfazer tanto as necessidades das pequenas e médias
empresas como as necessidades dos compradores.
PALAKISS vai além do conceito de feira, pois é um “Business
Center” com mais de 5.000 metros quadrados de área de
exposição, aberto o ano todo, onde as empresas podem
atender os seus clientes em um local seguro, mesmo nos
períodos sem exposições.

PALAKISS is an internationally renowned exhibition center
dedicated to the jewelry business. Founded in 1999 with the
aim of providing an alternative to the traditional concept
of a jewelry fair in the panorama of the goldsmith field’s
operators, PALAKISS stands out for its opportunity to be a
delivery show.
PALAKISS is more than a fair, it is a BUSINESS & EXHIBITION
CENTER with over 5,000 square meters of exhibition space,
open year-round where companies can meet their customers in a safe place also during extra fair time.
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EVENTOS | EVENTS
• 5.000 metros quadrados
para exposição
• 20.000 visitantes
• 200 estandes
• 4 eventos por ano
• 5 salas de exposições

WINTER
SPRING
SUMMER
FALL

• 5,000 sqm of exhibition
• 20,000 visitors
• 200 booth
• 4 events per year
• 5 exhibition halls

ONDE ESTAMOS | WHERE
PALAKISS BUSINESS CENTER tem áreas de exposições
localizadas no distrito de exposições de VICENZA, a capital
mundial do ouro. Vicenza è o centro das exportações e
um dos principais centros de produções italianas do setor:
muitas das jóias italianas vendidas nos países estrangeiros
partem de Vicenza. Aqui os compradores e os operadores
de joalharia se encontram e identificam as novas tendências
do mercado. O grande desenvolvimento do setor de ouro
de Vicenza deve-se em grande parte à capacidade do setor
de feiras e de exposições, com vários eventos por ano registrando um recorde mundial de atendimento.
The exhibition areas of PALAKISS BUSINESS CENTER are within
the fair district of VICENZA, the Jewellery world capital. Most
of the Italian jewelry production that is exported abroad come
from Vicenza: the center of exports and one of the leading
Italian production centers in the field. Right in Vicenza, buyers
and jewelry operators meet and new market trends are defined.
The great development of the Vicenza goldsmith sector is
largely due to the ability of the trade fair section, to organize
several events a year with a world record in attendance.

Brennero
Bergamo
Treviso
Milano

Verona

VICENZA

Venezia

COMO CHEGAR ATÉ NÓS |
HOW TO REACH PALAKISS
by

- A4

by

- TAV - High Speed Train

by
VENEZIA - Venice Marco Polo Airport
TREVISO - Treviso-Sant’Angelo Airport
VERONA - Verona Villafranca Airport
BOLOGNA - Guglielmo Marconi Airport
BERGAMO - Il Caravaggio International Airport
MILANO - Malpensa International Airport

Modena
Bologna
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Stand office modelo A
Dimensões disponíveis (m2):
7,5 - 9 - 10,5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipamento interno:
armário, cofre, mesa,
4 cadeiras

Booth office model A
Sizes available (m2):
7.5 - 9 - 10.5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipment inside:
locker, safety deposit box,
table, 4 chairs

Stand office modelo B
Dimensões disponíveis (m2):
7,5 - 9 - 10,5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipamento interno:
armário, mesa grande,
4 cadeiras

Booth office model B
Sizes available (m2):
7.5 - 9 - 10.5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipment inside:
locker, long table,
4 stools

Stand office modelo C
Dimensões disponíveis (m2): 7,5
Equipamentos internos:
armário, mesa, 3 cadeiras,
cofre a pedido.

Booth office model C
Sizes available (m2): 7.5
Equipment inside:
locker, table, 3 stools, safety
deposit box on request

Booth office model A
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Booth office model B

Sala Diamante

Booth office model C

Open space model A

Open space model B

OS ESPAÇOS EXPOSITIVOS | EXHIBITION SPACES

Os eventos da Palakiss acontecem 4 vezes ao ano: INVERNO
(Janeiro), PRIMAVERA (Abril), VERÃO (Setembro) e o workshop
FALL - “NATAL DE OURO” (Novembro) dedicado às compras
estudadas para as férias. Sendo uma feira especializada em
artigos preciosos, para garantir às empresas um ambiente
protegido onde possam fazer negócios, os espaços da PALAKISS estão equipados com as mais modernas e sofisticadas
tecnologias de segurança.
Os stands estão disponíveis em 4 modelos (A, B, C ou open
space) com diferentes tamanhos e personalizáveis no contexto
de espaços acolhedores e bem organizados, para garantir a
máxima confidencialidade nas negociações comerciais.

SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO
• NEWSLETTER COM CONVITES AOS OPERADORES DO SETOR
• SERVIÇO WI-FI E ESTAÇÃO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA)
• ANFITRIÃO PARA ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO
• BACK OFFICE
• COTAÇÃO DE BOLSAS E METAIS EM TEMPO REAL
• COMPLEMENTO AO CATÁLOGO DE EXPOSITORES
• PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOCIONAIS COMO
FEIRAS INTERNACIONAIS.

FAIR SERVICES
The Palakiss exhibitions take place 4 times a year: WINTER
(January), SPRING (April), SUMMER (September) and the
workshop FALL - “NATALE ORO” (November) dedicated to
the Christmas shopping.
To guarantee companies a protected environment where
they can do business, PALAKISS is equipped with the most
modern and sophisticated security technologies.
The booths are available in 4 lay-out solutions (A, B, C or
open space) with different sizes and they can be personalized in well-organized environments, so to do business
with privacy and confidence.

• MAILING LIST WITH INVITATIONS TO THE OPERATORS
• WI-FI SERVICE AND INTERNET POINT (OPTICAL FIBER)
• HOSTESS FOR INTERPRETING
• BACK OFFICE
• STOCK EXCHANGE AND METALS QUOTATION IN REAL TIME
• INSERTION IN THE EXHIBITORS CATALOG
• PROMOTIONAL ACTIVITIES SUCH AS THE PARTICIPATION
IN INTERNATIONAL FAIRS
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FEIRAS JVF | D-SPACE
FEIRA VIRTUAL DE JÓIAS JVF,
A PRIMEIRA FEIRA DE JÓIAS ONLINE
A Jewelry Virtual Fair é a primeira feira de joias online, um local
virtual para os operadores de todo o mundo. Um lugar ao serviço do
operador do setor, que presta serviços de qualidade e ferramentas
de trabalho potentes e fáceis de utilizar, inovadoras e personalizadas
de acordo com as necessidades do cliente seja ele um expositor ou
um comprador. O objetivo é garantir uma referência de autoridade
no mundo da joalheria online. Expor numa feira online oferece
muitas vantagens, mas são necessárias algumas qualidades e
habilidades. A Jewelry Virtual Fair trabalha constantemente para
aumentar a visibilidade dos expositores com as mais avançadas
técnicas de marketing digital e redes sociais, cuidando da sua
presença no internet para ajudá-los a vender mais. Todos os dias a
JVF atrai milhares de visitantes de todo o mundo, ajudando os expositores a encontrar novos compradores a um preço extremamente
vantajoso em relação às feiras tradicionais.

JEWELRY VIRTUAL FAIR, THE FIRST
ONLINE JEWELRY FAIR
Jewelry Virtual Fair is the first online jewelry fair, a digital location
for operators from all over the world. A showcase at the service of
the operator of the industry, which provides quality services and
powerful business tool, easy to use, innovative and customized
work tools according to the customer’s needs and whether he is
an exhibitor or buyer, the mission is to guarantee an authoritative
point of reference in the world of the on-line jewelry. Exhibiting at
an online fair offers many advantages, but quality and skills are
required. Jewelry Virtual Fair constantly works to increase the visibility of exhibitors with the most advanced digital marketing and
social networking techniques, taking care of their digital presence
to help them sell more. JVF attracts thousands of visitors from all
over the world every day, helping exhibitors to find new buyers
at an extremely advantageous price compared to traditional fairs.

D-SPACE INOVADOR E CRIAÇÃO
NO DESIGN DE JOALHERIA
A nova área dedicada ao design Palakiss. Os talentos
da joalharia tem um espaço para as suas criações
num lugar onde podem encontrar profissionais
da joalharia. Um espaço onde se pode dar vida às
inovações e tendências atuais ditadas pelo mercado.

D-SPACE - INNOVATIVE &
CREATION IN JEWELLERY DESIGN
The new area dedicated to designers. The Jewelry
talents find a space for their creations in an area
where they can meet the jewelry professionals. A
center to give life to innovations and trends dictated
by the market.
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Esploratori
disobbedienti
Disobedient
explorers

L’oro del Baltico
Baltic Gold

Orologi, è tempo
di numeri
Watches, it’s time
for numbers

Scelti per voi… Green
Selected for you… Green

Add some sparkle
to your life
Cocktail party: andiamo?
Cocktail party, shall we go?

DISTRIBUZIONE DIRETTA - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 1138 DEL 21/11/2006 RILASCIATA A PALAKISS S.P.A. - ANNO XIII - N°36 SETTEMBRE/ SEPTEMBER 2019 - € 8,00

DISTRIBUZIONE DIRETTA - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 1138 DEL 21/11/2006 RILASCIATA A PALAKISS S.P.A. - ANNO XII - N°34 SETTEMBRE 2018. PREZZO 8,00 EURO.

VJ | VIDEO WALL

Focus
On

Business
Insight
LE “IMPRONTE
DIGITALI”
DEI CORALLI

LEONARDO 500,
ALLA SCOPERTA
DEI GIOIELLI
DI DA VINCI

CORALS
HAVE THEIR
“FINGERPRINTS”

LEONARDO 500,
DISCOVERING
DA VINCI’S JEWELS

Cover Story
ROBERTO GREPPI
MILANO

25 ANNI ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA
25 YEARS IN THE NAME OF BEAUTY

VICENZA JEWELLERY
DESCUBRA O NOSSO MUNDO
Em primeiro lugar existe o leitor. Notícias, assuntos atuais,
eventos de estilo de vida, entrevistas. A Vicenza Jewellery é
um palco internacional, também em versão digital, para a
promoção e valorização das jóias e fashion jewels, bijuterias
e acessórios de moda.

NEW magazine
NEW website
NEW e-paper issue

DISCOVER OUR WORLD
Reader before anything. News, actual facts, lifestyle events,
interviews. Vicenza Jewellery is an international stage for promoting and enhancing jewelry, fashion jewelry, custom jewelry and
fashion accessories, also by means of its digital version.

THE 10,000 ANNUAL COPIES ARE
DISTRIBUTED THROUGH:
• TRADE SHOWS
• LUXURY DESTINATIONS

(Hotels and restaurants in Vicenza, Padova,
Verona, Abano Terme – Shops and Showrooms)

• WEB CHANNELS

PAREDE DE VÍDEO | VIDEO WALL
É um instrumento de forte impacto mediático proposta pela
Palakiss, para a promoção direta de empresas e produtos, estruturada para dar uma mensagem aos operadores que visitam
o bairro ourives de Vicenza por ocasião das feiras do setor.
Imagens, mensagens promocionais, vídeos, apresentações
de slides, são instrumentos que chamam a atenção com uma
mensagem clara.
An instrument of strong media impact proposed by Palakiss,
in order to promote companies and their products with a clear
message to operators and buyers who visit the fair district
during the jewelry trade show. Images, promotional messages,
videos, slide shows, are tools that strike the attention with a
clear message.
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PALAKISS DELIVERY HALL – EXHIBITORS COMMUNITY

R o ss e tt i Je wel l er y

PALAKISS S.R.L.
Via dell’Oreficeria 31 | 36100 Vicenza Italy
Tel. +39 0444 341847 | info@palakiss.com

WWW.PALAKISS.COM

