
VÍDEO
O filme da campanha oferece uma viagem por um país de emoções, onde 
a arte de saber fazer e a tradição se combinam harmoniosamente com a 
inovação, o design e a exclusividade da oferta MADE IN PORTUGAL.

SHOWROOM
O Showroom Virtual 360º apresenta a oferta das fileiras Casa e Materiais 
de Construção, numa visita que permite conhecer e identificar produtos de 
excelência destes setores. 

© Todos os direitos reservados AICEP 2021.
Caso não pretenda receber esta newsletter Cancele a subscrição.

BANCO DE IMAGENS
Disponibilização de um banco de imagens exclusivas para utilização edito-
rial. Um acervo diversificado que demonstra a qualidade, design e inovação 
da oferta MADE IN PORTUGAL.

WEBSITE
Os suportes da campanha e a informação setorial das fileiras Casa e Mate-
riais de Construção, incluindo um diretório de empresas portuguesas, estão 
disponíveis em www.portugalnaturally.pt.

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Por-
tugal lançou uma campanha internacional, em formato inteiramente 
digital, para promover as fileiras Casa e Materiais de Construção com 
o objetivo de captar o interesse da procura internacional, dando a co-
nhecer a inovação ancorada na qualidade e tradição dos produtos por-
tugueses e a sua oferta de valor diferenciadora.

A campanha MADE IN PORTUGAL naturally é dirigida aos mercados 
de Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França e 
Reino Unido e irá decorrer durante o ano de 2021.

A narrativa da campanha digital acompanha as tendências de consu-
mo e de comunicação e está assente em valores que diferenciam e 
promovem o reconhecimento da oferta portuguesa no mercado inter-
nacional: Sustentabilidade, Saber-fazer, Tradição, Autenticidade, Quali-
dade, Design, Inovação e Customização.

Pensada numa lógica multicanal, a campanha desenvolve-se em di-
ferentes formatos comunicacionais, apresentando conteúdos consi-
derados estratégicos de acordo com os mercados-alvo e através de 
vários suportes de comunicação.
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NEWSLETTER
A newsletter, de periodicidade mensal, irá promover o contacto regular com 
o mercado internacional e os stakeholders de interesse, através da divulga-
ção de notícias que, pelo seu interesse e singularidade, possam chamar a 
atenção e motivar a procura pela oferta portuguesa.
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