
20 a 27 maio
Fábrica da Cerveja 
Faro

DATAS: 20 a 27 maio – 2017
LOCAL: PISO 0 | SALA 1- POP UP DESIGN SHOPS - FÁBRICA DA CERVEJA - FARO 
HORÁRIO: 9h - 00H

BIO:
A Bukideias Unipessoal Lda. iniciou actividade 
em 2001 sediando-se em Faro. O seu core 
business divide-se entre a criação/ produção 
de “produtos de merchandise” e de uniformes. 

Virada essencialmente para o segmento 
de mercado das empresas (B2B), tem-se 
vindo a diferenciar pela customização da 
sua oferta. O seu mercado-alvo geográfico 
cingiu-se inicialmente ao Algarve, contando 
actualmente com clientes de diferentes 
regiões do país. Na criação de “produtos de 
merchandise” e de uniformes.
A expressão “criação” tem fulcral importância 
no modus operandi da Bukideias. Para que 
consiga apresentar ideias inovadoras, conta 
com um grupo de criativos composto por 
quatro profissionais, com provas dadas tanto 
no design de comunicação, design gráfico, ao 
Marketing. Ao customizar os seus produtos e 
serviços, a Bukideias diferencia-se totalmente 
dos outros players sendo actualmente 
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procurada por clientes que querem ser 
notados por isso mesmo. O posicionamento 
conseguido ao longo dos anos produziu o 
efeito que se pretendeu desde o seu início: a 
mensagem clara da criação de imagem foi já 
adoptada pelos seus clientes, dando resposta 
às necessidades dum nicho de mercado 
exigente, com poder de compra e consciente 
dos desafios da nossa era.

Os têxteis repelente Moskito Free by Bukideias, 
são o mais recentes produto desenvolvido 
pela Bukideias em parceira com um grupo 
de cientistas, e que garantem uma máxima 
proteção contra mosquitos, constituindo uma 
excelente mais-valia na luta contra a Malária, o 
Dengue, a Febre-Amarela e o Chikungunya.
Estas doenças transmitidas por mosquitos são 
responsáveis por um alarmante número de 
doentes e mortes em todo o mundo, sendo as 
crianças e idosos os principais grupos de risco. 

A tecnologia utilizada nos têxteis repelente 
Moskito Free by Bukideias garante máxima 
proteção contra mosquitos, constituindo 
uma excelente mais-valia na luta contra estas 
doenças, sendo mais eficaz produto repelente 
a mosquito do mercado. 

PRINCÍPIO ACTIVO APROVADO PELA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)
O produto aplicado no tratamento dos têxteis 
Moskito Free by Bukideias está de acordo 
com a estratégia de prevenção da Dengue, 
Febre-amarela e Malária, como definida pela 
Organização Mundial de Saúde. 


