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Conteúdo Relacionado

Primeira feira do ano na Ásia, MIFF
divulga balanço

Miff abre calendário de feiras na Á

Mais lidas
Considerado o maior evento da indústria moveleira do Sudeste Asiático, a Feira Internacional de Móveis da
Malásia (Miö) estreou nesta quarta-feira (8) de maneira otimista. Em sua 23ª edição, a Miö recebe um
recorde de 543 expositores – número 12% superior ao de 2016 e que deve aumentar ainda mais no
próximo ano.
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Os últimos lançamentos e uma grande gama de
móveis e adereços de empresas locais e
internacionais estão expostos nos 80 mil m² do
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Putra World Trade Center e do Matrade Exhibition
e Convention Center até sábado (11).
Como um dos principais polos de fornecimento de

Movelpar 2017: saib
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mobiliário da Ásia, a Miö espera receber cerca de
20 mil visitantes de mais de 140 países e regiões
que buscam por variedade, qualidade e bom
preço. O Ministro da Fazenda da Malásia, Datuk
Seri Mah Siew Keong foi o convidado de honra na

Feira movimenta lojistas de todo o sudeste asiático

cerimônia de abertura.
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Em seu discurso de boas-vindas, o presidente da Miö, Datuk Dr Tan Chin Huat, añrma que a feira
continuará investindo em crescimento. “A Miö vai continuar a melhorar sua posição como a maior e mais
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importante feira de móveis do Sudeste da Ásia. Como polo de fornecimento global, a exposição está em
constante mudança para continuar relevante no mercado”, anuncia.

“Nossos expositores também estão mudando com o tempo. Estão investindo cada vez mais em pesquisa e
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desenvolvimento para fornecer novos produtos e seus próprios designs, agregando valor aos seus
negócios e clientes em potencial. Nós apoiamos essa abordagem positiva para se sobressair na
competição. Isso traz cada vez mais variedade ao setor e adiciona valor à feira”, complementa.
IAFP
Em conjunto com a 23ª edição da Miö ocorre a comemoração
do 20º aniversário da Aliança Internacional de Publicações
Moveleiras (IAFP, na sigla em inglês). Com mais de 30 membros
de 22 países, a IAFP reúne publicações do setor moveleiro do
qual a Móbile Lojista faz parte. O diretor-comercial da
Alternativa Editorial/Revista Móbile, Carlos Bessa, que ocupa a
secretaria-geral da Associação está presente no evento para as
Cerimônia de abertura presta homenagem à
IAFP pelos 20 anos da associação

reuniões da IAFP e acompanhar a feira.
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Quer saber mais? Curta a página do Portal eMóbile no Facebook e ñque por dentro do setor moveleiro.
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