
    

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

24 Abril 2017 

 

De 8 a 11 junho 2017 

Salão Auto do Porto e AUTO Business em junho na Exponor com 

muitas novidades para as famílias e para os profissionais 

  

A Exponor – Feira Internacional do Porto, em parceria com a ARAN-Associação Nacional 

do Ramo Automóvel, vai organizar, em simultâneo, entre os dias 8 e 11 de junho, o 3º 

Salão Automóvel do Porto e a 1ª edição do AUTO Business - Salão de Veículos Comerciais 

e Soluções de Financiamento para Empresas. 

Com a realização em simultâneo do Salão Auto do Porto e do AUTO Business, a Exponor 

acredita que irá conseguir ter um espaço de exposição dedicado às famílias portuguesas, 

que procuram preços mais baixos e uma oferta diversificada de modelos, e o público 

profissional, que poderá encontrar na AUTO Business soluções de financiamento e um 

espaço para aquisição de veículos comerciais. 

Durante quatro dias (de 5ª feira a domingo), não vão faltar motivos para o público em 

geral e os profissionais se deslocarem à Exponor. 

Para esta edição, a Exponor promete dar a conhecer algumas novidades – com a 

apresentação de modelos em estreia no mercado nacional - deixar de “boca aberta” os 

visitantes que procuram as chamadas “marcas de sonho” e apresentar um espaço 

exclusivo para veículos seminovos. 

Para as famílias, o evento vai ter um espaço “para sonhar”, através da exposição de 

marcas do segmento premium, e um espaço com uma ampla oferta expositiva, com 

modelos para todos os gostos e para todas as “bolsas”, e muitas promoções, tudo num 

único local. 



    

 

 

 

Por se tratar de um evento com uma forte presença de famílias, a Exponor reservou um 

espaço dedicado à restauração, que será ocupado por vários pontos de venda de “street 

food”. 

Para os expositores, o evento será uma oportunidade para contactarem diretamente 

com o cliente e fazerem negócios à semelhança da última edição, onde foram vendidas 

mais de duas centenas de veículos. 

Esta edição, que irá contar com a participação de 90% das marcas de automóveis 

presentes no mercado nacional, espera receber mais de 35 mil visitantes e pretende 

marcar o ano do setor automóvel em Portugal. 

 

Ficha Técnica: 

Local: 

Exponor, Leça da Palmeira 

Pavilhões: 

Salão Auto do Porto- 5, 4, 3 e 2 

AUTO Business – Galeria dos Pavilhões 5, 4, 3, 2 e 1 

“Street Food” - 1  

Horários:  

8 de junho das 15h00 às 22h00 

9 de junho das 15h00 às 22h00  

10 de junho das 12h00 às 23h00  

11 de junho das 10h00 às 19h00 

 

Bilhetes: 

Salão Auto Porto:  



    

 

 

 

Venda Online 

Primeiros 500 bilhetes a 2€ 

Preço do bilhete normal: 3€ até ao dia 5 de Junho 

Venda na Exponor 

Depois de 5 de Junho venda na Exponor 

Bilhete normal: 4€ 

Preço família (2 adultos + 1 ou 2 crianças até 16 anos): 5€  

AUTO Business: 

Entrada livre, mas com entrega ou preenchimento obrigatório de convite profissional. 

  

Salão Auto Porto: 

O Salão Automóvel do Porto assume-se como uma mostra de referência para 

apresentação das novidades do setor e espaço para aquisição de automóveis em 

condições únicas a nível nacional.  

Destina-se às marcas, distribuidores e concessionários. 

 

AUTO Business: 

O AUTO Business, dedicado ao segmento empresarial, surge pela primeira vez no 

calendário de feiras da Exponor e pretende ser uma referência na apresentação de 

soluções de financiamento e um espaço para aquisição de veículos comerciais.  

No AUTO Business participam concessionários, importadores e fabricantes de marcas de 

veículos comerciais de mercadoria e passageiros, fabricantes de carroçaria, reboque e 

semi-reboque, empresas de transformação de veículos, entidades financeiras, empresas 

de Leasing, Renting Factoring, empresas de hardware e software, associações e 

imprensa especializada. 



    

 

 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa Exponor: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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