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Design Factory desenvolve projecto
para a Pop n’Shop
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30 de Novembro de 2011 às 18:23:38 por ANA RITA SEVILHA

O gabinete de design da RAR Imobiliária é o responsável pela
concepção da loja temporária da CDV – Companhia Douro & Vouga,
no Mar Shopping
O Design Factory (DF), gabinete de interiores da RAR Imobiliária,
acaba de desenvolver um projecto para a Pop n’Shop – empresa
portuguesa que promove conceitos inovadores de comércio. Através
desta ligação entre as duas entidades, “o DF será responsável pelo
design de interiores da loja temporária que a CDV – Companhia
Douro & Vouga terá até 6 de Janeiro, no piso 1 do Mar Shopping,
em Matosinhos”.
De acordo com a DF a sua abordagem ao projecto incidiu “na utilização de materiais nacionais,
totalmente sustentáveis e reutilizáveis, tendo sido dada liberdade total ao gabinete de design de
interiores para a execução do projecto criativo. No espaço da CDV, será possível encontrar
produtos tradicionais portugueses, como Chocolates Avianense, Enchidos Bisaro, Espumantes
Murganheira ou azeite transmontano. O objectivo destas lojas tempor árias é o de suscitar a
curiosidade entre os visitantes do espaço comercial, criando conceitos inesperados e que
surpreendam o consumidor”.
O Design Factory foi criado em 2007 pela RAR Imobiliária, com o objectivo de prestar apoio aos
projectos da empresa.
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Design Factory recria novo andar modelo no Monchique
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RAR Imobiliária associa-se à promoção do design
português
S. João da Madeira abre concurso para a Oliva Creative
Factory
LxD – Lisboa Design Show e Antarte distinguem projectos
de design no segmento mobiliário
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