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que comece
o espectáculo!
Os directores fumegam, as secretarias se
afundam em papéis, os técnicos empilham as máquinas, os designers  Cláudio
e Nuno  estão na red line, a Marinho
do Marketing repete incessantemente
Calma, está tudo controlado!, a Natália
levita à procura da decoração ideal para
o stand
Nos bastidores da empresa vivem-se
dias desenfreados, todos estão (estamos)
à beira de um ataque de nervos. Trabalhase a contra-relógio! Verifica-se até ao mais
ínfimo pormenor. Todos sabem que nada
pode falhar, tudo tem que sair perfeito!
Todos estão conscientes que esta edição
da Expocosmética é especial - a nossa
empresa comemora 20 anos - Somos
Vintage!
Sábado finalmente a Expocosmética abre
as suas portas! Começa o Espectáculo!
Todos engalanados e sorridentes vemos,
expectantes, entrar os primeiros
visitantes, centenas, milhares . É um
momento de suspense. Olhamos as suas
expressões, os seus olhos  queremos
adivinhar se tudo é do seu agrado, se
temos a sua aprovação, se o estamos a
surpreender com o nosso stand, com as
nossas últimas novidades, com as nossas
ofertas, com o nosso Global Vintage.

propriedade Grupo SLYOU | tiragem 15.000 exemplares

EMPRESAS DO GRUPO

Pouco a pouco vamos relaxando, notamos
o seu reconhecimento, que se sente bem
connosco, que até já faz parte da nossa
família que valeu a pena o esforço.
E . envoltos neste ambiente, como que
por arte de Magia, o levamos à nossa zona
exclusiva Vintage. Sim, hoje é o nosso
convidado especial! Um pianista tocará
para si uma melodiosa música de outros
tempos enquanto brindamos com um
Porto Vintage o nosso aniversário e a
confiança que nos tem regalado ao longo
destes anos.
Bem-vindo ao nosso Stand .
E que comece o espectáculo!!

Eugénio Rodriguez
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A importância de um
Software de Gestão para a
competitividade do centro
Um centro devidamente informatizado, equipado com um bom software de gestão, dá
ao gerente toda a informação relativamente ao seu negócio: marcações, facturação,
custos, lucros, stocks, recursos humanos
que lhe permitem uma maior organi- zação,
e consequente rentabilização do seu espaço
e da base de dados de clientes.

As vantagens são notórias ao nível do controlo de tudo o que se passa no centro:
desde facturação diária, passando pela
equipa de trabalho, verificação da rentabilidade e assiduidade da mesma, bem como
o tempo dispendido com cada cliente. Com
uma gestão precisa de stock, consegue-se
também verificar e calcular os gastos com
os produtos face ao benefício dos serviços
prestados. Todas estas soluções permitemno ter uma noção real de todos os custos
face ao volume de negócios.
Permite-lhe um maior controlo sobre as
informações personalizadas de cada cliente: historial, dados técnicos, as suas preferências, técnica preferida, produtos comprados para casa, dia do aniversário,...,
tudo em prol de um atendimento personalizado que um mercado cada vez mais
competitivo exige!

Os softwares de facturação genéricos, só
realizam a facturação de um estabelecimento e tratam as fichas de cliente a nível
de vendas. Podem também incorporar alguma gestão, como stocks e alguns mapas
de análises de vendas. São softwares muito básicos, para este tipo de actividade,
que se centra cada vez mais na personalização ao cliente.
Num sector onde se aposta em diagnósticos personalizados, em soluções individualmente pensadas para cada cliente, é imperativo ter uma ferramenta mais potente,
que nos sustente e ajude ao sucesso da
nossa unidade. Devemos apostar numa
solução com fichas individuais de clientes,
com respectivo histórico, passando por
agenda de marcações integrada, stocks,
consumos internos de produtos, bem
como respectivos lotes e validades, aviso
de stocks mínimos e porque não até automatização do sistema gerando encomendas a fornecedores.

Outra funcionalidade muito valorizada é
o módulo de envio de SMS, muito importante pois aproxima-nos do cliente com
as mensagens de aniversário, lembretes
de marcações na agenda, publicidade de
tratamentos, fidelizando-o ao centro.
Para finalizar, uma grande ajuda na gestão do espaço, é a integração de módulos
de fornecedores, contas correntes e até
mesmo pagamentos.
Em suma: um bom software de gestão
trás benefícios ao centro visíveis em termos de organização, rentabilidade, produtividade e controlo transmitindo uma
imagem profissional ao cliente e garantindo uma minimização de falhas e erros.
Permite-nos uma maior focalização no
nosso cliente, uma maior capacidade na
satisfação das suas necessidades, excedendo as suas expectativas e consequentemente alcança-se a fidelização!
Agradecimento a Miguel Vieira
Responsável pelo Software de Gestão
GoTouch!
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eximia x-attraction
A SLYou lança no mercado português uma nova tecnologia bastante inovadora - a Endomassagem Magnética com a máquina
X-Attraction. Esta efectua uma endomassagem magnética de
estimulação conectiva quadrifásica potenciada por rolos bipolares.
Drenar, Remodelar, Tonificar
À eficiente e poderosa massagem de endolift, é agregada uma acção atractiva dos
rolos magnéticos, capazes de devolver as
linhas do corpo, restaurando uma luminosidade natural.

maximus
Tecnologia TriLipo
O sistema Maximus é uma evolução
tecnológica da Apollo, equipado com a
tecnologia TriLipo que utiliza uma
combinação focada TriLipo RF e TriLipo
DMA ( activação muscular dinâmica ).
Diferente de qualquer outra tecnologia,
a Maximus é um sistema que liberta
gordura líquida do tecido subcutâneo,
remove a gordura libertada através de
um mecanismo patenteado de
drenagem linfática, remodela o corpo
reduzindo a gordura localizada e
tonificando a pele.

Indicações:
Redução de gordura localizada;
Melhoramento da circulação sanguínea
e a oxigenação; Redução da
circunferência a longo prazo e
modelação do corpo; Levantamento e
tonificação muscular, Óptima
oxigenação.

linfopress evolution

- Programa estético
- Programa de recuperação  relax
- Programa desportivo
- Programa circulatório

Esta revolucionária tecnologia de massagem diferencia-se das demais, pelo facto
de actuar não só na parte inferior do tronco (pernas e abdómen), mas também na
parte superior como sejam a zona lombar,
dorsal abdominal e braços. Este sistema
permite que nenhuma das partes do corpo
fique sem massagem / drenagem, garantindo desta forma uma maior eficácia do
tratamento.
A linfopress evolution dispõe de 4 programas pré estabelecidos, sendo que dentro
de cada um deles, a profissional pode ainda
seleccionar mais de 40 tratamentos:

Este equipamento tem ainda como maisvalia poder adaptar os parâmetros de cada
tratamento à pressão arterial do cliente,
com a ajuda de um medidor tensão incorporado na máquina.
Principais indicações
- Diferentes alterações de celulite
- Retenção de líquidos e edemas
- Problemas circulatórios e de varizes
- Problemas musculares, articulares e
correcções de postura
- Estados de stress, insónias e ansiedade

Graças a uma forte acção drenante, tonificante e suavizante, esta máquina reorganiza os tecidos melhorando a oxigenação
e a hidratação.
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epil radical portátil
A Jean Klebert lançou no mercado português uma versão portátil da máquina
de fotodepilação Epil Radical.
Esta vem equipada com dois cabeçotes:
um de fotodepilação e outro de fotorejuvenescimento, possui um sistema de refrigeração semi-condutora e com capacidade de 60 000 disparos em cada cabeçote.

É um equipamento que pelo seu design
moderno é de fácil deslocação.
Em sinergia com esta tecnologia a Jean
Klebert criou uma linha de cosmética
específica para tratamentos efectuados
com IPL  Neo-Derm.
A Neo-D Derm é a linha de cosmética
que cuida da pele antes e depois da fotodepilação/depilação com laser.

apollo

Este equipamento possui 3 aplicadores
para uma máxima flexibilidade do
tratamento:

Tratamento não invasivo,
agradável e indolor.

- 1 aplicador grande usado para tratamentos áreas maiores como o abdómen, coxas
e flancos.
- 1 aplicador médio usado para tratamentos de áreas mais pequenas e específicas
tais como o rosto, pescoço e braços.
- 1 aplicador pequeno concebido para
áreas delicadas tais como as peri-oral e
peri-orbital.

O sistema Apollo é uma solução líder em
Estética com base na mais avançada Tecnologia de Radiofrequência Tripolar de 3ª
geração. Este equipamento foi clinicamente comprovado e é histopatologicamente
seguro e eficaz, permitindo uma grande
variedade de tratamentos estéticos em
clínicas de todo o mundo.

bio-synthesis

Indicações
Contorno Facial | Tonificação da Pele |
Modelador Corporal | Redução de Celulite,
Redução de Estrias.

Sistema de
Rejuvenescimento por Luz
Bio Synthesis é um sistema de rejuvenescimento por luz que utiliza luzes LED de
alta intensidade desde o vermelho, amarelo, verde e azul e inclui um ecrãn táctil
como painel de controlo com sete opções
que permitem ao terapeuta dirigir facilmente as necessidades específicas do
cliente. Este aparelho dispõe de 6 posições
possíveis e quase 3.000 luzes individuais
para a máxima e mais consistente cobertura no rosto, pescoço e decote.

Benefícios
Tecnologia sem mãos, reafirma e contorna, melhora a cor e textura da pele, hidrata e revitaliza a pele, melhora a circulação,
aparenta uma pele mais lisa e suave, diminui a aparência de linhas finas.
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..porque cuidar
da imagem já
não é um luxo!
O StetikXpress, é um conceito de franchising do Grupo Português SLYou cuja grande vantagem é a aposta no Low Cost
Beauty, com um preço fixo de 25eur., para além da elevada
variedade de produtos e serviços prestados:

Dada a diversidade de serviços prestados, consegue-se satisfazer um maior
número de clientes e consequentemente
beneficiar o franchisado com um mais
rápido retorno do investimento.
Por outro lado, com um leque mais abrangente de soluções, aumenta o consumo
médio por cliente no centro, pelo que o
risco do investidor torna-se mais reduzido. Esse factor, por si só muito importante, aliado às mais recentes tecnologias que tem disponíveis nos seus
centros e a constante inovação das marcas líderes que o Grupo SLYou representa, faz com que o Stetikxpress seja extremamente competitivo e inovador na sua
oferta.

para mais informações
www.stetikxpress.pt
franchising@slyou.pt

Fotodepilação | Cavitação (Lipoaspiração não invasiva),
Radiofrequência | Tratamentos Corporais (anti-celulíticos,
reafirmantes e de emagrecimento) | Tratamentos de Rosto |
Massagens e Loja de cosmética.

O investimento neste franchising de
conceito inovador é seguramente rentável e vantajoso dado o investimento Low
Cost, a qualidade ser garantida a um
custo reduzido e o sector em causa estar
em crescimento.

Neste conceito, baseado num
baixo investimento inicial
(desde 29.600 eur.), consegue-se uma boa relação qualidade
/ preço (tudo a 25 eur.), sem
nunca abdicar da qualidade
dos produtos e serviços.
Toda a estrutura está pensada para o
low cost: investimento inicial do master,
a loja e as obras de adaptação e a estrutura de pessoal tudo é pensado para o
mínimo necessário a garantir a qualidade dos serviços prestados. O conceito,
apesar de low cost, está posicionado
para uma diversidade de serviços, bem
como a sua qualidade da aparatologia
e consequentemente dos serviços, que
só o Grupo SLYOu, pela sua dimensão e
capacidade negocial consegue fornecer.
Um factor de sucesso do StetikXpress,
passa pelo serviço integrado de consultoria prestado ao investidor. Apostar
numa marca de franchising do Grupo
SLYou, é como que um projecto chave
na mão.
Não é preciso que tenha experiência no
sector, basta ter capacidade de gestão e
liderança, juntamente com espírito empreendedor e o sucesso está garantido!

A primeira unidade StetikXpress inaugurou a 15 de Março de 2010, tendo a
marca fechado o ano de em questão com
20 contratos de Franchising. Em apenas
9 meses de existência, as 20 unidades
provam o êxito e a adesão que a marca
tem tido em Portugal, estimando que
este ano de 2011 se abram mais 50 centros StetikXpress - low cost Beauty.
Para além do mercado portugués, o Grupo SLYou aposta em 2011 na internacionalização do conceito, estando já preparada a entrada em Espanha.
Contamos neste primeiro ano com a
abertura de 50 centros. Para além do
país vizinho, temos projectos para o
Brasil, Angola e Itália pois estamos confiantes no conceito que temos e acreditamos que este projecto tem tudo para
vencer!
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novo
evento dibi

levamos a
expocosmética
até ao funchal

No passado dia 09 de Março teve
lugar nas instalações do Grupo
SLYou mais um evento DIBI.

Grupo SLYOU voa até à pérola do atlântico para apresentar
as ultimas novidades em equipamentos de tratamentos
corporais , faciais e depilação por laser , para o sector médico
estético.
O evento decorreu durante 3 dias no mês de Abril, o local
escolhido para acolher os empresários Madeirenses foi o
hotel Raga ,onde todos puderam assistir a demonstrações
praticas e constatar a eficácia dos tratamentos .
O comunicação do evento esteve a cargo do jornal da Madeira e da Rádio Regional.
Como previsto , o sucesso deste trabalho foi muito gratificante pela forte adesão das pessoas convidadas e dos resultados surpreendentes.

O responsável pela formação da marca,
Sr. Paul Keagan esteve em Portugal e apresentou às convidadas presentes um novo
produto da linha Time Return assim como
o novo protocolo de tratamento Olos Olos
Mother to be.
O Youth Booster Serum da linha Time Return é um novo serum que graças à ação
conjunta de Ageless10 com longevity Sirt1,
aumenta a actividade da pele, combate a
glicação, ou seja, o endurecimento do colagéneo causada pelos açúcares.

Parabéns Madeira ! "

novas representações
O Grupo SLYou apresenta nesta Expocosmética novas marcas de Equipamentos, fortalecendo assim a sua carteira de representações. Aqui ficam algumas novidades:

Fabricante de prestígio de equipamentos
de estética e Spa, com quase duas décadas
de experiência, acaba de nomear a SLYou
como seu distribuidor exclusivo para Portugal.

Apresenta equipamentos bastante inovadores, baseados em novas tecnologias,
tais como a Endomassagem Magnética e
a ultraporação cavitacional. Novidades
como um software personalizado  Um
Touch - estão agora disponíveis para uma
maior fidelização do cliente final, bem
como controlo dos seus resultados e evolução ao longo do tratamento.

Conceituada marca italiana, existente desde 1930, apresenta soluções para aparelhos de diagnóstico. Estes equipamentos
são uma mais valia para o centro, potenciando as vendas de cosméticos, tratamentos de corpo e rosto.

Depois do sucesso da Radiofrequencia
Tripollar, Regen, a SLYou iniciou 2011 como
representante exclusivo de todos os equipamentos da marca Pollogen, alargando a
sua comercialização aos equipamentos do
sector médico/estético Apollo e Maximus.

GRUPO SLYou - internacionalização
Este mês a SLYou inaugura os seus novos escritórios em Espanha, mais especificamente
em Madrid. O objectivo desta expansão, cobrindo assim todo o mercado ibérico, passa
pela aposta na sua mais recente marca de franchising StetikXpress, low cost beauty.
Aproveitando esta oportunidade, alarga a sua actividade também à representação de
equipamentos para o mercado médico-estético espanhol.

Este é um ano importante para a SLYou.
Comemora 20 anos de trabalho, profissionalismo e dedicação.
Como forma de agradecimento a todos
aqueles que contribuíram para este sucesso: OS CLIENTES, a SLyou não poupará nas
promoções, descontos e ofertas.
GLOBAL, pois a cada tipo de parceiro, a cada necessidade, a cada negócio, estará associada uma acção comercial personalizada,
que passará pela oferta de equipamentos
e cosmética em condições muito vantajosas.
De referir que este projecto Global Vintage só é conseguido com a preciosa ajuda
dos seus fornecedores parceiros, que investiram e apoiaram cada iniciativa.
Visite-nos e conheça as nossas soluções.
Estamos certos que vamos conseguir surpreendê-la!
No final brinde connosco, e celebre o seu
negócio ao sabor de um excelente vinho do
Porto Vintage.
Está convidada. Será um prazer recebê-la
no Stand SLYou 20 anos!
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depilclub,
coloca nas
suas mãos...
algo novo...
algo inovador...
algo diferente
do que já existe.

by depilclub
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850 euros

Oferta expocosmética, válida para o mês de Abril de 2011. Exclusivo parceiros Depilclub.
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A Depilclub leva-o a

Há mais de 8 anos que a DepilClub é sinónimo de criatividade, inovação e qualidade na oferta de serviços, tornando-se numa das
marcas com maior prestígio e reconhecimento, no mercado de estética nacional. Procuramos promover a confiança, fidelização e o
continuo crescimento do nosso parceiro. Por isso queremos convidá-lo a participar em mais um desafio de sucesso comercial.

1º PRÉMIO

viagem a paris
(válido 2 pessoas)

quais as vantagens? todas!

validade da campanha

quem poderá participar?

para atingir o
desafio proposto...

Neste desafio ninguém perde, todos
podem GANHAR!

Todos os parceiros DepilClub, estão automaticamente abrangidos neste passatempo.

como funciona?
muito simples

Para participar basta angariar novos
clientes. Cada cliente angariado é mais
um ponto para alcançar os Fantásticos
Prémios que temos para si..

A partir do mês de Abril até Julho de 2011.

Até ao final do mês de Julho de 2011, a
DepilClub lançará para o mercado uma
Mega Campanha: distribuição massiva de flyers, revistas, televisão, etc
A nova dinâmica que lhe propomos, tem
como finalidade premiar, o nosso(a) parceiro de negócio e ajudá-lo na captação
de novos clientes para o seu centro.

aumente os seus clientes
aumente a sua facturação
ganhe prémios
Todos os prémios referidos são cumulativos, ou
seja, poderá duplicar ou triplicar o seu prémio. O
registo de clientes novos será recolhido pela sua
laser operadora no dia do serviço efectuado.

2º PRÉMIO

1 fim-de-semana
pousada de portugal
(válido 2 pessoas)

3º PRÉMIO

500 euros
em cosmética jk
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300 CENTROS EM TODO O PAÍS

FAÇA PARTE DESTA EQUIPA

a linha
de negócio
Que se adapta a si...

QUER VER
RESULTADOS?
LIPOASPIRAÇÃO NÃO INVASIVA ( CAVITAÇÃO )
RADIOFREQUÊNCIA TRIPOLAR
FOTOREJUVENESCIMENTO
ANÁLISE GRAU CELULITE
ANÁLISE DO METABOLISMO
PLANO ALIMENTAR ESPECÍFICO
SUPLEMENTOS ALIMENTARES

o que é que
a formasyou
lhe oferece?
RENTABILIDADE
EXPERIÊNCIA
CONHECIMENTO DE MERCADO

O QUE LHE OFERECEMOS
 Serviço efectuado pelo nosso staff no seu centro 2 dias/mês

Consulte-nos, temos uma equipa de
profissionais disponível para o esclarecer.

 Equipamentos: Radiofrequencia, cavitação, lpi, microdermoabrasão
 Métodos de diagnóstico precisos (bioimpedancia métrica e termografia)
 Demonstrações gratuitas
 Sem obrigatoriedade de facturação mínima inicial

LINHA GRÁTIS PORTO

LINHA GRÁTIS LISBOA

800 206 489

800 208 171
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onyria marinha
edition hotel & thalasso

o spa da
terra dos
sonhos
por Natália Fragoso

O tapete de alcatrão afasta-me da malha
urbana de Cascais e volta a guiar-me à
Reserva Natural da Quinta da Marinha.
Regresso uma e outra vez, saboreando
a aragem terna daquele mar que se espreguiça até bem longe. Condescendo a enterrar os pés na areia e a deixar que o iodo
se entranhe na minha pele, enquanto o
sol apazigua a frieza que carrego do Norte.
Entretanto, avisto, a dois passos, os contornos verdes e algo bucólicos, daquele Parque Natural, que é também morada da
maior elite nacional.
É nesta altura que reconheço que os
amores à primeira vista e as coisas simples, são as mais difíceis de explicar. Assim
sejam. Este ecossistema esconde muitos
mistérios, como o lugar onde os sonhos
acontecem, o lugar do encantamento. Por
entre uma mestiçagem de plantas e árvores de troncos empertigados e copas bojudas, esconde-se o Onyria Marinha Edition Hotel & Thalasso. Um hotel intimista
e quase secreto, que promete eternizar
momentos e devolver a capacidade de
sonhar  a capacidade onírica.

A frontaria do hotel entrelaça, de forma
exemplar, ora o branco impecável, ora a
pedra em matizes de ferrugem, num duelo cromático vertido para os interiores. O
edifício ganha assim o fogo que o branco
não sabe mostrar.
Perdido e achado no tempo, ressurge
recuperado, o Pavilhão de Caça do rei D.
Carlos, parecendo cristalizar a memória
de alguém que, por coincidência, foi
amante da oceanografia e da ornitologia.
É neste cenário naïf, que conta lendas
de majestades, que instiga ao sonho, que
recorda o passado e faz eco ao futuro, que
se gera matéria para conjecturar e engendrar pensamentos oníricos.
Mas há um outro rei nesta quimera. O
mar foi recortado e trazido para dentro
deste sonho, jogando o papel principal
nos tratamentos do Spa. Aqui as deliciosas
terapias, reivindicam a nutrição submarina das águas da Costa, nas suas mais
variadas formas: na vitality pool, as bátegas das cascatas, suavizam os músculos
acanhados pela fadiga; o spa oxigenante,
promete deixar-nos trôpegos de tão relaxados; o duche escocês, há-de tonificar e
redesenhar silhuetas; o duche vichy, acalenta a alma; e os banhos de talassoterapia, irão alimentar os humores. A rematar
este cardápio de curas marinhas, devem
provar-se os calores da sauna e do turco,
os contrastes térmicos dos duches de sensações e a preguiça de passar pelas brasas,
ao som do chilreio da natureza que se

aprecia, pelas vidraças que se abrem de
par em par. Mas ainda há mais: as massagens e tratamentos que as confortáveis
marquesas irão acolher, ajudarão a esmorecer o betão dos dias.
O tempo será náufrago neste Spa, que
não conhece relógios.
Sorte a minha em conhecer este lugar e
a equipa exemplar que o materializou.
Sorte a minha em conhecer o Henrique!
Este lugar onde os sonhos são reais e onde
nos tornamos eternos.
Um abraço muito apertado a todos os
meus amigos do Onyria!
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novidades
fitnessocasião
A evolução dos equipamentos de fitness,
obriga a uma procura incessante de novos
fornecedores, novos produtos e um maior
investimento na formação. A Fitness Ocasião está em constante melhoria na resposta às necessidades dos seus clientes.
Por esse motivo vai ampliar o seu catálogo
de produtos de Treino Funcional, sendo
cada vez mais uma realidade na maioria

dos clubes. Trata-se de equipamentos específicos para a melhoria da condição
física, que proporcionam uma maior facilidade nas actividades do quotidiano. No
final do mês de Março iniciamos a comercialização de um novo produto já apresentado  o ViPR . A formação especializada
do produto foi dada nas nossas instalações, por um dos Master trainers do ViPR,
Gavin Attore, do Reino Unido, a instrutores
portugueses que serão os formadores oficiais do ViPR em Portugal.

A Fitness Ocasião e a Dinamic vão organizar 3 workshops que ficarão à responsabilidade dos Professores Rui Abrantes e Carlos Tavares, no I Congresso Português de
Treino Personalizado, da Manz, a decorrer
em Carcavelos nos dias 30 Abril e 1 Maio.

Os workshops serão os seguintes:
- ViPR
- Resistências Elásticas - Ferramentas para
o Treino Personalizado em Qualquer Local
- Matrix Functional Trainer
Levada ao limite

abertura
infante sagres
funchal
A Dinamic continua a alargar horizontes,
desta vez no Funchal, tendo instalado uma
nova unidade do Infante de Sagres, do
Grupo CS. Totalmente equipado pela Matrix, o Infante de Sagres é um ginásio que
prima pela inovadora e mais actualizada
linha G7. Localizado na avenida principal

do centro da cidade, este novo Clube será
uma referência e é um dos mais modernos
e melhor equipados da Ilha da Madeira. A
Dinamic já conta com 10 clubes equipados
na Madeira tornando-se num dos principais fornecedores de fitness da ilha.
A Dinamic não pretende parar de crescer
e já tem datas previstas para as novas
aberturas. Com o mesmo grau de excelência, os novos Clubes terão lugar (estarão
localizados) em Benfica e Santa Maria da
Feira.
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Sempre a pensar na inovação e últimas
tendências do mundo de fitness, a Dinamic repete a viagem à maior Feira de Fitness do Mundo  a FIBO  que se irá realizar em Essen, Alemanha entre os dias 14
a 17 de Abril. A Matrix contará mais um
ano com o maior stand de exposição de
toda a feira. Um claro reflexo da dimensão
internacional da marca. Como tem acontecido nos últimos anos a viagem será
feita em conjunto com alguns dos nossos
principais clientes da marca em Portugal.
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