
Conheça as 
vantagens de ser 
Associado AIPI!  

 



A AIPI é a Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação, fundada 
em 1997, que tem como principal objectivo a internacionalização das 

empresas portuguesas do sector.  



A par do apoio à internacionalização, a AIPI 

desenvolve diversas actividades visando 

proporcionar aos seus Associados um conjunto 

de benefícios.  

 

A AIPI dispõe de uma Revista – PORTUGUESE 

LIGHTING NETWORK – com três edições anuais, 

onde os Associados dispõem de uma publicidade 

gratuita conforme o tema de cada edição.  
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FORMAÇÃO - organização de seminários onde são debatidos temas actuais e 

pertinentes para o desenvolvimento da actividade dos Associados. 

 

 
Divulgação de INFORMAÇÃO relevante para o sector da iluminação - sensibilização 

dos empresários para o cumprimento obrigatório das directivas comunitárias em 

vigor, aplicáveis às luminárias.    

PARCERIAS - LIQ (Laboratório Industrial de 

Qualidade), UL (Underwriters Laboratories) e 

IEP (Instituto Electrotécnico Português). 
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ACESSO A INFORMAÇÃO IMPORTANTE – sobre o 
sector de iluminação e o mercado em geral.  
 

 

PROJECTOS AIPI Portugal2020 – co-financiamento 
para catálogos, adesão a plataformas electrónicas 
B2B, e outras formas de comunicação. 

REDE DE CONTACTOS - quer nacionais ou internacionais, neste sector de 
actividade.  
 

 

SERVIÇOS DE MARKETING – para Associados com microempresas ou em nome 
individual, no que respeita à comunicação digital da sua empresa. 
 

 

SHOWROOM da AIPI - ao dispor dos Associados para a divulgação dos seus 
produtos e serviços, assim como a sala de reuniões (de acordo com a 
disponibilidade). 

www.facebook.com/aipi.iluminacao                                                                                                                                                                         www.aipi.pt 



AS NOSSAS PARCERIAS: 
 

As parcerias são redes de contactos cada vez mais 
importantes e favoráveis para as empresas. 
 

A AIPI estabeleceu algumas parcerias, de modo, a que 
os seus Associados possam usufruir de condições mais 
vantajosas em determinados serviços.  

 

Dentro do leque de ofertas, apresentamos as seguintes oportunidades: 

- empresas de certificação; 

- consultoria empresarial; 

- agências de viagens; 

- empresas de grafismo/multimédia; 

- construção e logística de stands; 

- transportadoras; 

- escolas e universidades; 

- outras. 
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Ser Associado AIPI é uma aposta forte e estratégica para a sua empresa. 

Conheça as principais actividades de apoio à internacionalização 
dinamizadas pela AIPI para os empresários de iluminação: 

Os nossos Associados! 
 



• Participação dos Associados em feiras internacionais, co-financiadas pela candidatura 

ao Portugal 2020 da AIPI de até 50%;  

• Organização logística da participação em feiras a cargo da AIPI (marcação de viagens, 

alojamento, stands, transporte de mostruário, etc.);  

• Possibilidade de execução de catálogos promocionais de apoio à internacionalização 

e/ou adesão a plataformas electrónicas B2B co-financiados pelo Portugal2020 da AIPI;  

• Possibilidade de integrar a marca LUZZA e beneficiar da respectiva promoção; 

• Participação dos Associados em Missões Empresariais a mercados estratégicos co-

financiados pelo Portugal2020 da AIPI;  

• Disponibilização de estudos e informações sobre os mercados; 

• Desenvolvimento de iniciativas que potenciam a divulgação do sector de iluminação; 

• Acesso a informação sobre normas e certificações aplicáveis ao sector. 
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 Os resultados … 

 Participação em feiras: Maison & Objet Paris/ 
Euroluce / Light+Building / Decorex / Interlight 
Moscovo 
 

Nº de participantes em feiras: uma média de 10 
empresas por feira 
 

Nº de m2 por feira: em média mais de 300 m2 
 

Construtor de stand: sim (parceria) 
 

Empresa de design gráfico: sim (parceria) 
 

Transportadoras: sim (parceria) 
 

Contactos privilegiados nas feiras: sim 
 

 

 

 

Simplicidade e facilidade garantidas! 

Juntos, seremos mais e melhores. Participe na força do associativismo. 
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 Como se tornar Associado? 

 
O processo é simples: basta preencher a ficha 

de inscrição com os dados da sua empresa e 

enviar para a AIPI.  

 

Poderá ainda consultar os valores de 

quotização em anexo. Em função do seu 

volume de facturação no ano transacto, ser-

lhe-á atribuído um escalão e, por sua vez, o 

valor da quota mensal de Associado. (O valor 

da jóia está suspenso desde 2010). 
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Saiba mais sobre a AIPI e/ou sobre as vantagens de 

ser Associado através do nosso e-mail aipi@aipi.pt 

ou contacte-nos para o 244 835 067. 

 

Rua Álvaro Pires de Miranda, Lote 47, r/c B | Apartado 3103 | 2401-904 Leiria | Portugal 

Tlf. +351 244 835 067| Fax +351 244 835 593 

 

AIPI: 

 

LUZZA: 
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