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APLICAÇÕES / APPLICATIONS

Pop-Up Store para 
D. Franklin no Centro 
Comercial Nueva 
Condomina de Murcia

Pop-Up store for D.Franklin 
at Nueva Condomina 
Shopping Center in Murcia

PT/ EN/
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APLICAÇÕES / APPLICATIONS Desenho conceptual de Stand Conceptual design of commercial stand
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SISTEMA / THE SYSTEM

Visual Frame é baseado num 
sistema de perfis de alumínio 
capaz de conter todo o tipo 
de soluções para os clientes. 
Este sistema adapta-se a 
qualquer necessidade de 
negócio, permitindo criar 
Pop Up Stores, Stands, ou 
simplesmente dar visibilidade 
com a personalização 
desejada.

Visual Frame is based on a 
system of aluminum profiles 
capable of contain all kinds 
of solutions for customers. 
This system is perfect for any 
need you want to give to your 
business, perfect to create your 
Pop-Up Store, your fair stand 
or simply get the visibility and 
customization you deserve.

PT/ EN/

10 



 COMO FUNCIONA
 HOW DOES IT WORK

03.



COMO FUNCIONA / HOW DOES IT WORK

Constituídos por módulos de instalação 
rápida, permitem modificar facilmente o 
conteúdo com recurso a diversos materiais e 
soluções disponíveis.

Our frames are based on a quick installation, in 
which you can easily exchange its content using 
the different materials or solutions we offer you.

PT/ EN/
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COMO FUNCIONA / HOW DOES IT WORK

INSTALAÇÃO
INSTALLATION

O método de fixação de 
um módulo ao outro, foi 
concebido para ser realizado 
de forma rápida e simples, 
permitindo a obtenção de 
superfícies homogéneas e 
resistentes. Temos técnicos 
para instalar este sistema, 
e num período curto de 
tempo conseguirá o espaço 
idealizado! 

The method to connect one to 
another is designed to be done 
very quickly and easily, creating 
a homogeneous and resistant 
surface. Our technicians take care 
of the installation, you have to 
worry about anything and get the 
space you need in a short period 
of time.

PT/ EN/
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PRODUTOS / PRODUCTS

TAMANHOS
SIZES

No Grupo GP® dispomos de uma vasta variedade de 
tamanhos, tão somente com 10cm de espessura,  que 
permitem inúmeras combinações! O objetivo é sempre 
conseguir o melhor resultado adaptado a cada cliente.

In GRUPO GP® we offer a large variety of sizes so you can 
combine them in any way you like, with a thin thickness of only 
10 cm. Our large variety has the objective of always getting the 
perfect design adapted to each client.

PT/

EN/
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1000 x 1000 mm 900 x 1000 mm 500 x 1000 mm

1000 x 2000 mm 900 x 2000 mm 500 x 2000 mm

1000 x 3000 mm 900 x 3000 mm 500 x 3000 mm



PRODUTOS / PRODUCTS

MATERIAIS
MATERIALS

Disponibilizamos múltiplas 
alternativas de materiais, para 
utilizar no sistema Visual Frame, que 
se podem combinar e intercambiar 
facilmente. Destacam-se o têxtil, 
pvc espumado, acrílico e dibond, e 
todas com a opção de iluminação e 
decoração.

We have multiple alternatives that you 
can incorporate into the Visual Frame 
system, which are interchangeable and 
can be replaced one by another easily. 
Among the most outstanding you could 
find textile, metal, PVC, methacrylate 
or Dibon. All of them with lighting and 
decoration option.

PT/ EN/

Acrílico

Metal PVC espumadoTêxtil
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PRODUTOS / PRODUCTS 17

Os nossos módulos partem 
da ideia de oferecer aos 
nossos clientes as máximas 
possibilidades para criar todo o 
tipo de espaços, seja de forma 
individual ou combinando para 
criar paredes, mostradores, 
separadores e até espaços 
completos. Os módulos 
conectam-se uns aos outros 
oferecendo inúmeros desenhos 
em função do idealizado.

Our frames start from the idea of 
offering our clients the maximum 
possibilities to create all kinds 
of spaces, either individually or 
combining them to create walls, 
counters, dividers and even complete 
spaces. The frames connect to each 
other offering infinite designs based on 
what you need.

PT/

EN/



PRODUTOS / PRODUCTS

MÓDULOS
MODULES

Visual Frame permite criar 
múltiplas possibilidades como: 
portas, mesas, pódios ou qualquer 
outra alternativa. A nossa equipa 
de desenho encarrega-se de 
incorporar e adaptar as suas ideias 
a este sistema.

Visual Frame allows you to create 
multiple possibilities such as doors, 
tables, podiums or any other 
alternative. Our design team will 
develop your ideas and adapt them to 
the system.

PT/ EN/
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 O QUE É SMART RENT / WHAT’S SMART RENT

O Grupo GP® apresenta o novo 
serviço Smart Rent. Se pretende 
ser inovador e criativo dia após 
dia, com a opção de aluguer do 
nosso sistema Visual Frame, será 
mais fácil, pois somente terá que 
idealizar a decoração a incorporar! 
Adicionalmente também 
disponibilizamos mobiliário, ecrãs, 
LED, decoração...

From GRUPO GP® we want to 
introduce you to our new Smart Rent 
service. If you want to be able to be 
innovative and creative day after day 
we make it easy for you, we offer you 
the option of renting our Visual Frame 
system and you will only have to worry 
about the customized solutions that 
you have in them. We also provide you 
furniture, LED screens, decoration...

PT/ EN/
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O QUE É SMART RENT / WHAT’S SMART RENT

Graças ao Smart Rent, poderá inovar 
e estrear novas imagens a todo o 
momento minimizando os custos 
associados. Personalize, divulgue as 
novidades, aproveitando a liberdade 
que permite este serviço!

Thanks to Smart Rent, you will release 
a new image every time, minimizing 
the costs involved. Customize to your 
liking, have access to all the news and 
enjoy the freedom our service gives 
you. 

PT/ EN/
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SOBRE NÓS / ABOUT US

QUEM SOMOS
WHO WE ARE

GRUPO GP® diponibiliza um serviço completo e personalizado desde a concepção e 
desenho, fabricação e implementação de Stands, Pop Up Stores, Showrooms e Retail. 
Ajustamo-nos aos timings e necessidades de cada cliente. Dispomos de intalações em 
Alicante, Milão e Porto que nos permitem desenvolver projetos minimizando os custos, 
com eficácia e beneficiando da proximidade. 
Sabemos que, quando uma marca funciona, é porque por detrás dela existe uma 
equipa que procura sem descanso surpreender o seu público. Idealizando novas 
formas de expor, criando experiências únicas e mantendo-se na primeira linha das 
últimas tendências.
No GRUPO GP® encontrará a rapidez que necessita para superar as expetativas dos 
clientes, com um serviço integral, personalizado e organizado. 

PT/

GRUPO GP® offers you a customized coverage in the Design, Manufacture and Implementation 
of Stands, Pop-Up Stores, Showrooms and Retail. Always adjusting to your times and needs. 
Our production plants in Alicante, Milan and Oporto allow us to develop projects minimizing costs 
without losing a bit of efficiency and proximity.
We know that when a brand works, it is because behind it there is a team that is constantly 
searching to surprise its audience. Devising new ways of exhibiting it, creating unique 
experiences and staying at the forefront of the latest trends.
In GRUPO GP® you will find the immediacy you need to always be ahead of your clients 
expectations with a personalized and well-organized integral service.

EN/

23 



SOBRE NÓS / ABOUT US

QUE FAZEMOS
WHAT WE DO

CRIAMOS ESPAÇOS E EXPERIÊNCIAS VALIOSAS

Durante 25 anos trabalhando para as marcas 
mais reconhecidas, fazem do Grupo GP, 
uma das maiores empresas a atuar no 
setor da comunicação e retail.  Evoluímos 
com as constantes mudanças, utilizando a 
omnicanalidade.

A nossa missão é ajudar as marcas a conseguirem 
os seus objetivos com uma equipa multi-
disciplinar capaz de pensar, criar, produzir e 
implementar estratégias em todos os momentos 
da comunicação.

WE CREATE VALIOUS SPACES AND EXPERIENCES

For 25 years working for the most recognized brands, 
GRUPO GP® is one of the largest companies working 
in the communication and retail sector. During all this 
time we have evolved with the constant changes getting 
moving in the omnichannel.

Our mission is to help brands achieve their goals with a 
multidisciplinary team able to think, create, produce and 
implement strategies at all moments of communication.

PT/

EN/
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ELCHE

C/. Miguel Servet, 19
03203 Elche (Alicante) España
Apdo. de Correos 5044
Email: info@grupo-gp.com
Tel.: (+34) 96 543 47 90
Fax: (+34) 96 544 43 12

MILANO

Via unita d´Italia, 10. 
20060 Liscate (Milano) Italia
Email: info-italia@grupo-gp.com
Tel.: (+39) 02 86 87 60 01
Fax: (+39) 02 86 87 60 52

PORTO

Est. Nac. 318, Zona Ind. do Soeiro III, 
Lote 17, Nº 292
São Mamede do Coronado
4745-399 Trofa (Porto) Portugal
Email: info-portugal@grupo-gp.com
Tel.: (+351) 22 982 94 15 / 16
Fax.: (+351) 22 982 94 17

www.grupo-gp.com
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