
Shopping Nações recebe ALJoias pela 4ª vez entre 

os dias 29 e 31 de agosto 

 

Feira terá estandes com joias folheadas, brutos, máquinas e serviços 

 O Shopping Nações Limeira recebe entre os dias 29 e 31 de agosto, pela 

quarta vez consecutiva, a ALJoias (Feira Internacional de Joias Folheadas, 

Brutos, Máquinas, Insumos e Serviços). Maior evento brasileiro a englobar toda 

a cadeia produtiva do setor, a feira chega à sua 23ª edição comemorando mais 

de 100 mil visitantes em seus 15 anos de existência.   

 

Desde que passou a ser realizada no Shopping Nações, em março de 2016, a 

ALJoias pôde oferecer uma estrutura muito mais completa aos expositores e 

frequentadores. “Muito além de outro local, a mudança representou um novo 

modelo da ALJoias, agregando muito mais conforto, segurança e praticidade 

para os expositores e seus visitantes e muito mais visibilidade para novos 

negócios”, diz Ângelo De Munno Neto, da Domínio, empresa organizadora da 

feira.  

Ângelo ressalta que o espaço do Shopping Nações tem ambiente climatizado e 

conta com lanchonetes, cafés, restaurantes e estacionamento, além da 

estrutura completa do empreendimento. “Dessa forma, a ALJoias passou a ter 

também a melhor infraestrutura de feira de negócios do setor”, destaca.  

Nesta edição, será mantido o formato que agradou em cheio na ALJoias de 

março, que contou com módulos de minipalestras de profissionais renomados 

do setor de joias, com o objetivo de auxiliar os visitantes, vindos de todos os 

Estados brasileiros e de vários países, nas decisões de compras para o 

segundo semestre.  

Nos dois primeiros dias, o evento ficará aberto das 10h às 19h, e no último, das 

10h às 18h. Por ser uma feira corporativa, a entrada é exclusiva para 

profissionais do setor de joias folheadas e as vendas dos expositores são 

apenas no atacado. O credenciamento pode ser feito até uma hora antes do 

encerramento, a cada dia. 

  

 

 

 

 



SERVIÇO 

 

23ª edição da ALJoias 

 

Local: Área de expansão do Shopping Nações 

Data: 29 a 31 de agosto 

Horários: Das 10h às 19h nos dias 29 e 30 e das 10h às 18 no dia 31 

Credenciamento (apenas para profissionais do setor): Até uma hora antes 

de encerramento. 


