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“É uma excelente iniciativa. É a primeira vez
que se realiza este evento. Realiza-se num
momento particularmente desafiante.
Depois de uma crise pandémica, de dois
anos, que ainda não nos deixou. Depois de
uma seca que é estrutural já sobre o
território português. E agora com este
desafio acrescido por uma crise provocada
por uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia
que vai trazer novos desafios à economia
portuguesa, europeia e global. Momentos de
promoção como estes são essenciais, sejam
eles físicos, sejam eles através das redes
sociais, ou também as feiras digitais que
também levam Portugal ao Mundo.
Congratulo este momento que representa
também o retomar das feiras físicas, que são
tao importantes para divulgar o que de
melhor se faz em Portugal”.

“As feiras são importantes
para divulgar o que de

melhor se faz em Portugal”



"Sentimos que a feira foi ao encontro das
expectativas que tínhamos. Aproveitámos

esta oportunidade para estar com os nossos
parceiros e novos. O nosso desejo é

participarmos numa segunda edição!"

SALSICHARIA LIMIANA

TESTEMUNHOS EXPOSITORES

"Foi uma excelente feira, com 25 reuniões
ativas em 2 dias e meio. Com muita gente
(compradores) nova, desconhecida para

mim, mas com imensa vontade de aprender
e conhecer o que de melhor se faz em

Portugal. Estamos muito satisfeitos com 
as oportunidades de negócio criadas."

CASA DAS HORTAS



"O nosso muito Obrigado pelo
profissionalismo, dedicação ao projeto 

e a sempre prontidão na resolução 
das dúvidas que nos surgiram."

NECTON

"O setor precisa de um evento destes em
Portugal, não deixem cair. Em 2023 lá

estaremos seguramente.
Votos de bom trabalho e sucesso" 

ADEGA DA VERMELHA

"Para a primeira vez e dadas 
as circunstancias particulares em que

vivemos, o evento esteve ao nível das nossas
expectativas . Vamos aguardar pela próxima
edição e esperemos que aqueles que agora

não adiram que reflitam e que se
disponibilizem para participar da próxima

vez".

PRISCA

"As expectativas eram as de reencontrar
caras conhecidas e foram atingidas. Havia
algum entusiasmo das pessoas em poder

regressar a um certame associado à
exportação do agroalimentar português. A
nível de novos contactos, houve algumas

relações que foram estabelecidas e vamos
ver o que vem por aí. O saldo desta primeira

edição é bastante positivo."

REI DOS FRANGOS



"O objetivo principal da nossa presença 
era o retomar o contacto com os nossos

clientes e isso foi conseguido. Num balanço
geral, a feira correu-nos bem. Depois,

conseguimos alguns contactos novos que
entretanto surgiram e vamos trabalhá-los

para efetivar negócio ."

MACRO-FRIO

"Obrigado pela vossa organização todos
foram impecáveis, a feira correu muito bem

e de acordo com as nossa expectativas."

EXTRA TRANSPORTES



“A presença na maior feira de exportação
em Portugal é uma alavanca e uma
oportunidade para aprender, partilhar,
conhecer melhor outras tendências e
mercados. Isso é muito importante. Noto
muito interesse. Os expositores estão
agradados. O objetivo do Governo não é
fazer negócio. O objetivo é ajudar as
empresas a fazerem negócios. Nós
queremos estar onde elas devem estar.
Este é um certame onde é importante
marcar presença”.

“O objetivo do Governo
não é fazer negócio. 
O objetivo é ajudar 

as empresas 
a fazerem negócios”

O Secretário Regional da Economia 
da Madeira, Rui Barreto, visitou 
a SAGALEXPO, em Lisboa, para saudar 
as empresas madeirenses presentes 
no certame direcionado à exportação.



"Quero parabenizar toda a equipa por ter
nos proporcionado este evento, e não deixar

a chama se apagar deste caminho de
divulgação dos melhores produtos

comestíveis e bebidas que há neste nosso
universo"

BAID'NHER 
(BRASIL)

"Cumpre-me agradecer todo o Vosso apoio
demonstrado! Parabenizo toda a Vossa

organização que foi extraordinária!
Desejo que a próxima SAGALEXPO seja

também um sucesso! Até 2023!"

SMART LOGISTICS
(NIGÉRIA)

SMART
LOGITICS

TESTEMUNHOS IMPORTADORES



"Foi um prazer participar. Para o primeiro
ano foi muito bem sucedido. Participarei no

próximo ano, tenho a certeza de que será
ainda melhor. Excelente comida, muito bem
organizado. Espero que tenha sido a mesma

experiência para os restantes visitantes".

WINESFINDER,INC.
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA)

"Um evento soberbo onde conheci muitas
adegas interessantes. Tenho esperança de
poder trabalhar com algumas delas num
futuro próximo e trazê-las para o Reino

Unido."

ND JOHN WINE MERCHANTS
(REINO UNIDO)

"Achamos que a vossa iniciativa 
- única em Portugal - é muito proveitosa

para os agentes económicos e para projetar
Portugal." 

MASTERVITORIA
(BRASIL)

"Quero agradecer pela vossa perfeita
organização da SAGALEXPO. Tive muitas

reuniões úteis e espero estabelecer relações
frutuosas."

RA STE CO.
(BULGÁRIA)

https://www.facebook.com/ndjohnwine/?__tn__=-UC*F


"Gostaria apenas de agradecer pela grande
organização e qualidade dos expositores.
Como consequência importaremos 2-4

marcas de vinho, gin e runs portugueses."

EXPLORATEUR DE VINS
(FRANÇA)

"Estamos muito felizes por termos visitado a
SAGALEXPO 2022, que teve uma boa
organização. Tivemos reuniões muito

importantes com excelentes profissionais.
Teremos bons negócios e estaremos na
edição de 2023. Obrigado e boa sorte."

MAGASIN GENERAL
(TUNÍSIA)



"Gostaríamos de agradecer uma vez mais 
a todas as empresas presentes na primeira

edição da SAGALEXPO! 
Na próxima edição em março de 2023,

contamos com a vossa participação, onde
devem estar representados com produtos

inovadores e com novos lançamentos."

ALÍPIO PEREIRA
GESTOR COMERCIAL E COORDENAÇÃO DE EVENTOS

"Os compradores internacionais são os
melhores interlocutores das marcas e

produtos portugueses no mundo, provando
que os nossos produtos são de qualidade e
excelência. A SAGALEXPO é um ponto de

encontro anual para os compradores
internacionais estarem a par das inovações

do mercado português e contactar os
decisores e concretizar negócios."

ANA LOURENÇO
GESTORA COMERCIAL E COORDENAÇÃO DE EVENTOS

NOTA DE AGRADECIMENTO



2440-487 Batalha, PORTUGAL
https://exposalao.pt/ (+351) 244 769 480

Um parceiro de negócios eficaz para empresas

PRÓXIMOS EVENTOS
Conheça ao pormenor todas as iniciativas promovidas pela Exposalão:

O MAIOR
CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IBÉRICO PRIVADO

STONE
1 a 4 de junho 2022

 EXPOSALÃO - Batalha

DECORHOTEL
27 a 29 de outubro 2022

EXPONOR- Porto

EXPOALIMENTA
27 a 29 de outubro 2022

EXPONOR- Porto

EXPOMOTO
5 a 8 de maio 2022
 EXPONOR- Porto

https://exposalao.pt/pt/feira/stone
https://exposalao.pt/pt/feira/decor_hotel_exponor
https://exposalao.pt/pt/feira/expoalimenta
https://exposalao.pt/pt/feira/expomoto

