No mês de Novembro de 2016, Lisboa e Portugal ﬁcaram viciados no tema Web Summit, a
maior conferência sobre empreendedorismo, tecnologia e informação do mundo. O certame
decorreu na FIL – Feira Internacional de Lisboa e no Pavilhão Atlântico durante 4 dias,
juntando mais de 50.000 pessoas das mais variadas áreas.
Devido à parceria entre a SOFALCA e a FIL – Feira de Internacional de Lisboa em diversas feiras
e eventos, na construção de auditórios com os já famosos blocos de ICB da SOFALCA – óptima
construção sustentável, autoportante, acústica, visualmente apelativa e cativante, chegou o
interesse da Direção da Web Summit de utilizar estes blocos de aglomerado de cortiça para o
evento de Lisboa.
O convite foi aceite de imediato e as negociações levaram ao acordo com a direção da Web
Summit de utilizar cerca de 650 blocos de aglomerado, e também padrões da Gencork, bem
como mobiliário da Gencork e Blackcork, marcas da SOFALCA. Foram assim revestidos os 3
palcos Pitch, com 21m2 cada de Gencork, espaços utilizados por centenas de oradores que
apresentavam ali as suas ideias e negócios. Foi também utilizado o mobiliário Blackcork para
debates e mesas redondas. O envolvimento total dos Pitch com a cortiça portuguesa da
SOFALCA, foi completado com cerca de 50 Corkhaedrons que deram um toque de
contemporaneidade bem como uma excelente correcção acústica.
O espaço Fórum, no Pavilhão Atlântico, que serviu para convívio de oradores, vip´s e imprensa,
foi igualmente revestido com os padrões da Gencork e com os muito interessantes
Corkhaedrons light. Os padrões Gencork utilizados nos palcos foram Corkoptical, CorkTriangle
e CorkMetamorph e no espaço no Pavilhão Atlântico os padrões CorkWirl e CorkHexram.
Foi um prazer e um orgulho participar num evento tão importante para o futuro do mundo e
com tanta notoriedade, e ter a possibilidade de expor mundialmente este produto tão
português e com tanta versatilidade desde o isolamento e construção ao design mais arrojado
e impensável há tão pouco tempo.
Devido ao extremo agrado da direção da Web Summit, ﬁcou acordado manter a parceria com
a Sofalca para as próximas edições da Web Summit a decorrer em Portugal.
Veja o vídeo da participação da SOFALCA em:
https://www.youtube.com/watch?v=wlKGOq7dbDU

