
VISIT MADEIRA VISIT PORTO SANTO 600 ANOS MADEIRA

PLAN YOUR TRIP

Às 10H00 e em seguida pelas 12H00 de hoje, 12 de abril, através das plataformas digitais Visit

Madeira assista ao Lançamento da Nova Marca Madeira.

A Marca Madeira é muito mais do que uma identidade gráfica, será a nossa identidade enquanto

território e povo. Aquilo que nos diferencia e que nos torna únicos e especiais. Aquilo que somos e

a forma como queremos ser vistos.

 

Este momento, especial para os madeirenses e porto santenses, mas do qual queremos que todos

façam parte, contará com dois momentos distintos, transmitidos através das plataformas digitais

Visit Madeira.

Pelas 10H será dado início à apresentação do processo de criação da marca Madeira e o seu

propósito. Pelas 12H será oficializado o lançamento da nova identidade e imagem da marca

Madeira, com transmissão direta a partir da Praça do Povo, contando com a presença de S. Exa. o

Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque.

A Madeira está a ganhar uma nova forma, uma nova imagem, uma nova Marca! 

 

Saiba mais em: 

 

https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial 

 

https://www.instagram.com/visitmadeira/ 

  Video oficial  - "Madeira. Tão Tua"  

 

 

  Video oficial  - "Madeira – Descobre a Nossa Nova Marca e Cara"  
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