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AEP organiza segunda missão empresarial à Costa do Marfim

NYX Professional Makeup inaugura loja

A AEP – Associação Empresarial de Portugal organiza, pelo segundo ano consecutivo, uma
missão empresarial à Costa do Marfim que conta com a participação de oito organizações
ligadas aos setores do arroz, bebidas, oleaginosas, construção, cereais e metalomecânica. Esta
missão, que decorreu entre 15 e 19 de julho, em Abidjan, teve como objetivo facilitar às
empresas portuguesas contactos com entidades institucionais e empresas locais que permitam
compreender as necessidades emergentes e as potencialidades nos vários setores de atividade.

A NYX Professional Makeup, do Grupo L’Oréal, acaba de inaugurar a sua Flagship Store no
Chiado, em Lisboa. Situada no nº 18 da Rua do Loreto, esta é a primeira loja de rua da marca
internacional de maquilhagem profissional em Portugal, onde, até agora, só estava presente
em centros comerciais. A operação imobiliária de arrendamento do espaço foi mediada pelo
Departamento de Retail Leasing da JLL. A nova loja tem cerca de 95 m2 e todo o espaço
interior foi adaptado para refletir a imagem da marca.
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