Visita de Prospetores Internacionais
16 - 20 de Abril, 2018

País: Alemanha

Nome da Empresa: Delice Foods
Participante: Jahangir Khodagholi
Cargo: Diretor Geral

A Delice Foods é um importador alemão de especialidades mediterrâneas de delicatessen, focando-se em
alguns produtos como o azeite, azeitonas, queijo e outros produtos lácteos.
A empresa trabalha em conjunto com os seus parceiros nos processos e ingredientes de fabricação, para
que estes sejam adaptados às necessidades da cozinha mediterrânica e ofereçam aos consumidores alta
qualidade. A gama de produtos da empresa está constantemente a ser alargada, renovada e adaptada,
com foco na qualidade, inovação, frescura e acessibilidade.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o

Azeite
Azeitonas
Queijo
Iogurte
Produtos lácteos
Pimentos
Feijão

Contactos:
Neuer Wall 63, 20534 Hamburg
Site: https://delicefood1.jimdo.com
Tel: +49 40 / 607 32 779 E-mail: business@delicefood.de
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País: Alemanha

Nome da Empresa: Grossista
Participante: Bijan Aflatoun
Cargo: Gerente

A Grossista é uma empresa com muita experiência na importação e distribuição de alimentos e bebidas,
sempre procurando produtos inovadores, de forma a introduzi-los com êxito no mercado alemão.
A empresa é especialista em produtos de alta qualidade e/ou exóticos, com grande potencial de inovação,
contando com as alguns dos produtos mais inovadores no mercado alemão como Eazymix, Boxtobake e
Goya. A empresa oferece também produtos alimentares, como vinhos, charcutaria, bebidas e azeite.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o

Vinhos
Charcutaria
Azeite
Bebidas

Contactos:
Casteller Str. 97b, 65719 Hofheim
Site: http://www.grossista.de
Tel: +49 6192 97 59 329 E-mail: b.aflatoun@grossista.de
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País: Alemanha

Nome da Empresa: Santos Import GMBH
Participante: José Santos
Cargo: Sócio-gerente

A Santos Import é uma empresa alemã de origem portuguesa, com mais de 30 anos de experiência, que
se dedica à importação de produtos provenientes de Portugal e Espanha, apostando em produtos frescos
e de qualidade.
O catálogo da empresa é constituído por produtos bastante diversificados, como vinhos de diversas
regiões, queijos, charcutaria, peixe, frutos do mar, azeite e produtos delicatessen.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o

Vinhos
Charcutaria
Produtos congelados
Marisco
Peixe
Queijo
Bebidas

Contactos:
Röthensteig 19 90408 Nürnberg
Site: http://www.santos-import.de/
Tel: +49 0911 363796 E-mail: santos-import@t-online.de
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País: Alemanha

Nome da Empresa: Casa dos Sabores GMBH
Participante: Bruno Miranda
Cargo: Diretor

A Casa dos Sabores é uma empresa localizada em Munique que atua no ramo da alimentação e é
especializada na importação de produtos de qualidade oriundos de Portugal e do Brasil, no segmento de
vendas por grosso e retalho.
A empresa possui produtos bastante diversificados, mas são especialidade os vinhos das principais regiões
vitivinícolas de Portugal. No segmento das bebidas destaque também para várias cervejas nacionais. No
segmento dos alimentos frios o portfólio da empresa conta com diversos queijos, manteigas e enchidos.
A empresa oferece também produtos enlatados, como feijão, ervilhas, atum e sardinha.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o

Vinhos
Produtos congelados
Produtos enlatados
Queijo
Bebidas
Charcutaria
Outros

Contactos:
Schwanseestraße 3 81539 Munique
Site: http://casadossabores.de/
Tel: +49 89 54047150 E-mail: info@casadossabores.de

País: Polónia
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Nome da Empresa: Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o.
Participante: Jerzy Łojek
Cargo: Diretor de Compras

A Phoenix Distribution Ltd é uma empresa polaca com sede em Poznań, cuja origem remonta a 2004. A
empresa destaca-se pelo seu conhecimento técnico e oferta de soluções de sistemas no setor da
construção, contando com produtos de elevada qualidade comprovada. A aposta numa organização
logística de referência permite um bom serviço de transporte e entrega aos seus clientes.
A empresa oferece uma ampla gama de produtos da indústria da construção, de forma a poder lidar com
projetos de diversa complexidade, como material para parede e interior, isolamento, impermeabilização,
sistemas de fachadas, telhados e tecnologia sanitária e de aquecimento.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o

Materiais de construção
Material para paredes
Telhas
Membranas
Mármore
Granito

Contactos:
ul. Kościelna 30/14, 60-538 Poznań
Site: https://www.pdistribution.pl
Tel: +48 61 6394751 E-mail: piotr.pyzel@federacjawina.pl
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País: Polónia

Nome da Empresa: Federacja Win SP z o.o.
Participante: Piotr Pyzel
Cargo: Diretor

A Federacja Win é uma empresa polaca que atua no ramo da importação de vinhos de alta qualidade
provenientes de diversas regiões europeias.
Espanha e Itália são os principais países fornecedores no catálogo da empresa, no entanto, esta já conta
com vinho branco português. A empresa pretende, assim, alargar a sua oferta no portfólio de vinhos
portugueses. Embora a sua especialidade seja vinhos, a empresa oferece também diversos produtos
alimentares, azeite e diversas bebidas alcoólicas, como cerveja.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o

Vinhos
Bebidas alcoólicas
Azeite
Produtos alimentares

Contactos:
ul. Rydygiera 8, 01-793 Varsóvia
Site: http://www.federacjawina.pl
Tel: +48 796 939 394 E-mail: biuro@federacjawina.pl
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País: Polónia

Nome da Empresa: Prohibicja Magazyn Alkoholi
Participante: Izabela Niedbalska-Pyzel
Cargo: Diretora

A Prohibicja Magazyn Alkoholi é uma empresa polaca em Varsóvia, e especializada na importação de
vinhos, cerveja e bebidas espirituosas de diversas proveniências.
A empresa caracteriza-se pelo seu conhecimento e experiência no setor das bebidas alcoólicas,
oferecendo a melhor qualidade e diversidade aos seus clientes. O seu catálogo conta com diversos vinhos
(tinto, branco, verde,..), champagne, licores, cerveja, entre outras bebidas. Nos vinhos com origem
portuguesa, o destaque vai para os vinhos verdes e brancos, procurando a empresa alargar a sua oferta
com vinhos de outras regiões.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o

Vinhos
Cerveja
Bebidas espirituosas
Licores

Contactos:
Al.Wojska Polskiego 58 Varsóvia
Site: www.facebook.com/ProhibicjA-Magazyn-Alkoholi
Tel: +48 602699489

8

País: Polónia

Nome da Empresa: Ritex Gourment
Participante: Wioleta Molska
Cargo: Diretora de compras

A Ritex Gourmet está presente no mercado polaco desde a década de 90, dedicando-se à importação e
comercialização de chá, café e outros produtos alimentares.
A empresa possui uma oferta de produtos bastante diversificada, no seu catálogo é possível encontrar,
além de chá e café, também azeite, azeitonas, geleia, marmelada, doces, vinagre balsâmico, mel, farinha
e outros produtos alimentares. Entre os principais clientes da empresa estão diversas lojas e restaurantes.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o

Chá
Café
Azeite
Mel
Doces
Produtos alimentares

Contactos:
ul. Nieszawska 1 biuro 22, 61-021 Poznań
Site: http://www.ritex.pl
Tel: +48 61 663 80 65 E-mail: office@ritex.pl

País: Marrocos
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Nome da Empresa: Yatout Home
Participante: Khalid Bennis
Cargo: Diretor Geral

A Yatout Home é uma empresa no setor dos móveis e decoração. A empresa comercializa itens
decorativos, quadros, artigos de casa de banho, móveis de quarto e de salão e outras soluções em
armazenamento.
Atualmente, a Yatout Home tem mais de 10 pontos de venda em 7 cidades de Marrocos. A oferta de
produtos diversificada permite novidades no catálogo ao longo de todo o ano. A Yatout Home destaca-se
também pelo seu moderno centro de distribuição e por estar presente em diversas feiras de mobiliário
internacionais, de forma a estar sempre por dentro das tendências do mercado.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o

Mobiliário
Madeira
Artigos de decoração
Eletrodomésticos
Artigos de casa de banho

Contactos:
Parc Commercial Route Rabat Ain Sebaa Casablanca, Marrocos
Site: http://www.yatouthome.ma
Tel: +212679 82 01 44 E-mail: contact@yatouthome.ma

País: Marrocos
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Nome da Empresa: Aswak Assalam
Participante: Ahmed Ihmad Lkasimi
Cargo: Gestor de compras

A Aswak Assalam é uma empresa marroquina especializada na grande distribuição, subsidiária da Ynna
Holding, contando com 13 estabelecimentos no país.
No catálogo da empresa encontram-se produtos diversos, como: eletrodomésticos, artigos de limpeza e
higiene, artigos para casa, pequenos móveis, fruta, pastelaria, queijo, carnes, produtos enlatados e outros
produtos alimentares. Difere de outras marcas na sua recusa categórica de referir bebidas alcoólicas entre
os produtos oferecidos.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fruta
Chocolate
Mel
Queijo
Nozes
Azeite
Bebidas não alcoólicas
Peixe
Ervas Medicinais

Contactos:
Site: http://www.aswakassalam.com
Tel: +212 6 31 030 842 E-mail: i.ilkassimi@aswakassalam.com

País: Marrocos
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Nome da Empresa: Atlantic Foods
Participante: Jamal Ouzzine
Cargo: Diretor de compras

A Atlantic Foods é uma empresa marroquina, e um dos líderes em Marrocos na importação e distribuição
exclusiva de produtos alimentares, em vários segmentos: moderno, tradicional, HORECA e congelados.
A sede da Atlantic Foods e o seu armazém estão localizados em Casablanca-Bouskoura. O depósito tem
uma capacidade de armazenamento de 7800 paletes de armazenamento; 7 salas frias, incluindo 4 a
temperaturas positivas para armazenar produtos delicados, como chocolate, e 3 a temperaturas negativas
para produtos congelados. A empresa poderá ter interesse em carnes caso sejam produzidas de acordo
com a certificação Halal que permite a sua comercialização ao mercado Muçulmano.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azeite
Amêndoas
Chocolate
Doces e doces
Peixe
Carne com certificação Halal
Queijo
Fruta
Legumes

Contactos:
Zone Industrielle Ouled Saleh Lot 20 Secteur 17 Bouskoura - Casablanca, Marrocos
Site: http://www.atlanticfoods.info
Tel: +48 796 939 394 E-mail: j.ouzzine@gmail.com

País: Marrocos
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Nome da Empresa: Universal Bridge Company SARL
Participante: Yassine Lahsini
Cargo: Diretor Geral

A Universal Bridge Company é uma empresa marroquina situada em Casablanca que se dedica à
importação e distribuição de produtos europeus.
Entre produtos do seu catálogo estão: produtos agrícolas, confeitaria, queijos, produtos orgânicos e água
com gás. A empresa também oferece equipamento para a indústria, como maquinaria.

Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fruta e legumes
Azeite
Confeitaria
Queijos
Mel e doces
Amêndoas
Chocolate
Ervas Aromáticas
Peixe
Máquinas industriais

Contactos:
41 hay bechar el kheir HM Casa, Marrocos
Tel: +212 661 17 32 93 E-mail: Ubc.direction@gmail.com
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País: Marrocos

Nome da Empresa: Fenie Brossette
Participante: Mohamed Lahmrani
Cargo: Chefe de departamento Siderurgia

A Fenie Brossette é um dos principais players no mercado marroquino, notoriamente reconhecido nos
setor das obras públicas, contando com mais de 85 anos de serviço.
A empresa é especializada na importação e distribuição de equipamentos, produtos e serviços de
qualidade, adaptados a empresas públicas e privadas, envolvidos principalmente no campo da
construção, obras públicas, indústria e transportes.
A empresa também está presente na Costa do Marfim e na Mauritânia através de duas subsidiárias,
distribuindo os seus produtos em países africanos através de vendas diretas de Casablanca ou Abidjan.
Com a sua experiência e profissionalismo, a Fenie Brossette comercializa produtos fiáveis e eficientes,
assim como um serviço pós-venda de qualidade, adaptado às necessidades dos seus clientes, garantindo
qualidade, confiabilidade e segurança.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o

Material para construções metálicas
Materiais metálicos industriais
Estruturas metálicas
Aço inoxidável
Alumínio

Contactos:
284, Bd Zerktouni Casablanca – Marrocos
Site: http://www.feniebrossette.ma
Tel: +212 06 61 91 17 21 E-mail: m.lamrani@fenie-brossette.ma
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País: Marrocos

Nome da Empresa: Delattre Levivier Maroc
Participante: Hamza Cheeba
Cargo: Diretor de Desenvolvimento e Projetos

A Delattre Levivier Maroc é uma empresa marroquina que atua no setor da metalomecânica, contando
com uma vasta experiência desde 1950.
Entre os serviços e produtos oferecidos pela empresa, destacam-se os seguintes: Caldeira pesada,
tubulação industrial, estruturas metálicas, manutenção, montagem, engenharia, gestão de projetos, e
fundição. A empresa destaca-se pelo seu know-how e profissionalismo dos seus funcionários, que
permitiram que a DLM se tornasse um líder nos setores pesados de caldeiras e construção de metais.
As escolhas estratégicas que orientam o desenvolvimento da empresa ocupam uma série de campos,
incluindo operações de energia, importação/exportação e offshore, levando a grandes investimentos em
recursos humanos e materiais para alcançar as melhores condições possíveis para os seus clientes e
fornecedores.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o

Material para construções metálicas
Materiais metálicos industriais
Estruturas metálicas
Portas e automatismos
Aço inoxidável
Alumínio

Contactos:
km9 Route de Rabat, Casablanca 20250, Marrocos
Site: http://www.dlm.ma
Tel: +212 5226-69600 E-mail: a.kouider@dlm.ma
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País: Emirados Árabes Unidos

Nome da Empresa: Depa Group
Participante: Arif Jainul
Cargo: Diretor de engenharia

A Depa Group é uma empresa sediada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e um dos principais
fornecedores mundiais em soluções para interiores.
A empresa tem uma gama de serviços variada, onde se destacam a construção para o interior, a produção
e importação de mobiliário, a oferta de rochas ornamentais e respetiva instalação, e a distribuição de
diversos materiais para interiores. A empresa participou na construção e design de interior para alguns
dos edifícios mais emblemáticos do mundo, incluindo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, e o
hotel de sete estrelas Burj Al Arab. A Depa Group está focada em vários setores da indústria, incluindo
hotelaria, habitação, infraestruturas de transporte, infraestruturas sociais, construção naval e
aeronáutica.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o
o
o
o

Material para construções metálicas
Materiais metálicos industriais
Estruturas metálicas
Aço inoxidável
Alumínio
Mobiliário
Rochas ornamentais

Contactos:
Depa Group, Vision Tower, 35th Floor, P.O. Box 56338, Dubai, U.A.E.
Site: depa.com
Tel: +9714 446 2100 E-mail: info@depa.com
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País: Emirados Árabes Unidos

Nome da Empresa: ADC Architectural Design
Participante: Hamid Erfanian
Cargo: Managing Partner

A ADC é uma empresa de arquitetura e engenharia sediada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e
estabeleceu-se como uma das empresas mais influentes da região, no setor da arquitetura.
A empresa destaca-se pelo seu extenso conhecimento em arquitetura e construção, refletindo-se na
profunda atenção aos detalhes dos projetos, desde o desenvolvimento conceptual até à execução e
entrega ao cliente. A ADC oferece uma gama completa e diversificada de serviços, incluindo planeamento,
design de interior, engenharia, arquitetura, supervisão local e gestão de projetos.
Produtos que poderá ter interesse:
o
o
o
o

Material para construções metálicas
Materiais metálicos industriais
Estruturas metálicas
Material para interior

Contactos:
Office No-1002, Nassima Tower, Sheikh Zayed Road. Dubai
Site: http://www.adcconsultant.com/
Tel: +971 4 386 8618 E-mail: info@adcconsultant.com
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