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A iluminação decorativa, não é atualmente 

concebida como uma ferramenta separada e 

usada pelas autoridades locais para “decorar” as 

suas Vilas e Cidades em certas épocas do ano, 

mas cai sob a estratégia municipal de iluminação 

das ruas, partilhando os mesmos princípios e 

objetivos, desenvolvimento urbano, social e 

económico, considerando e reduzindo o impacto 

ambiental e ainda o consumo de energia.  

Criar empregos, incentivar as vendas a retalho, 

a restauração,  o turismo e consequentemente 

aumentar o consumo e a renda local, são estes os 

objetivos básicos da iluminação decorativa.

As iluminações também incentivam as pessoas 

locais a sentirem-se parte das suas cidades, 

abraçando as suas celebrações e tradições 

centenárias, para se tornarem uma das iniciativas 

locais mais amplamente reconhecidas e aceites,  

como sendo, as principais atrações da cidade.

8 www.ilmex.com 9
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Todos os lugares, considerados Países, Cidades, Estados ou Regiões, são 

“Marcas” no verdadeiro sentido da palavra, também é sabido que, mais 

pessoas seguirão a marca da sua Cidade, transformando-a num destino 

atraente. Caso contrário, em certos eventos e festividades, as pessoas 

obviamente, preferem visitar os locais que oferecem melhor atração 

para o turismo.

As luzes festivas têm-se mostrado úteis para o turismo e  comércio, 

também para despertar emoções. De fato, se você está competindo 

com outros lugares, por atenção, em turismo ou relançando uma 

área comercial, a ILMEX Illumination tem a fórmula para ter sucesso, 

transformando a sua localização num lugar mágico onde todos os 

públicos da Cidade se encontrarão e se sentirão orgulhosos de espalhar 

a palavra para todos, com a finalidade de promover uma reivindicação 

turística que atrairá mais visitantes de todo o mundo.

Vamos ligar a marca da sua cidade!

13
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Pelos motivos acima mencionados, as iluminações não 

refletem custos, elas são um investimento, elas estimulam a 

demanda, dando aos retalhistas um alívio muito significativo 

nesses tempos de crise económica e vendas lentas, já que 

veem as luzes de Natal, como sendo, especialmente atraentes 

para os compradores. As iluminações também impulsionam as 

reservas de hotéis, restaurantes e o uso de transporte público, 

especialmente os táxis, para acompanhar as luzes, graças à 

crescente flutuação do turismo de Natal. Em suma, as luzes 

podem levar uma cidade em movimento. 

Reduzir constantemente o impacto ambiental e o consumo 

de energia das iluminações, é outra premissa básica dentro da 

estratégia de iluminação da Cidade. Na iluminação decorativa, 

essas metas são alcançadas através do desenvolvimento de 

projetos, que são muito mais eficientes,  aperfeiçoando e 

implementando totalmente a tecnologia LED, como um único 

sistema de iluminação, não apenas economiza eletricidade, 

mas também reduz as emissões de dióxido de carbono na 

atmosfera, ajudando a combater as mudanças climáticas.

15
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O objetivo da ILMEX consiste em exportar o conceito de exclusividade que vem dos seus projetos de iluminação 

decorativa, o que realmente faz a diferença em termos comparativos com Empresas concorrentes do mesmo setor.

Consciente da influência do prestígio que tem no mercado, a ILMEX está presente nas principais feiras internacionais de 

Madrid (Matelec), Frankfurt (Christmasworld), Lyon (LumiVille), Düsseldorf (Euroshop), etc.

C H R I S T M A S W O R L D ´ 1 9
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Um ponto chave da política da ILMEX é que 100% dos seus motivos de 

iluminação são fabricados em Espanha. Isto é crucial e possível graças a 

aspectos relevantes que se juntam para conseguir um produto de alta 

qualidade feito por nós e para nós. 

Em termos de qualidade, o fabrico em Espanha significa que todos os 

materiais e processos da cadeia de produção podem ser rigorosamente 

controlados ao longo de todo o processo, com tempos de reacção que 

permitem resolver quaisquer problemas ou circunstâncias imprevistas 

sem comprometer os prazos de entrega acordados com os clientes.

Em termos de política social, a Ilmex cria postos de trabalho em Espanha, 

pelo que o progresso e o crescimento da empresa têm repercussões 

sociais e económicas na comunidade local e regional e em todo o país. 

Só na indústria transformadora, por exemplo, foram criados mais de 100 

postos de trabalho directos.

Em termos de política económica, para além dos aspectos relacionados 

com o emprego mencionados, a centralização dos armazéns, da produção 

e dos salões de exposição em Espanha significa que os serviços e outras 

actividades conexas (restauração, imobiliário, consumíveis, etc.) também 

permanecerão no país. 

Em suma, o nosso produto Made in Spain significa que todos nós podemos 

crescer.
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Qualidade é a palavra de ordem da ILMEX, em todas 

as fases do que fazemos, ou seja,  matéria-prima, 

armazenamento, fabricação, distribuição, manuseio 

de documentos  gestão ambiental e outros.

Do ponto de vista da gerência, a ILMEX foi pioneira na 

criação da  implementação de um sistema de controle 

de qualidade e de gestão ambiental, que atende 

aos requisitos das normas UNE - EN ISO 9001: 2008 

(Sistemas de Gestão da Qualidade) e UNE - EN ISO 

14001 (“Sistemas de Gestão Ambiental,  Requisitos e 

diretrizes de uso ”). 

Todos os procedimentos envolvidos nos nossos 

negócios, são devidamente organizados e 

documentados, com o único objetivo de garantir aos 

clientes a conformidade, como todos os requisitos 

relevantes em termos de prazos de qualidade, design e 

fabricação na entrega dos nossos produtos. Os Nossos 

processos de fabricação, embalagem e distribuição, 

seguem um procedimento predeterminado, para que, 

nem mesmo o menor erro possa ocorrer no processo 

de produção sem ser detetado. A fabricação completa 

de estruturas e montagem do produto final, é realizada 

em Espanha, dando aos nossos produtos, níveis 

europeus de qualidade, que são significativamente 

maiores e melhores do que os outros concorrenciais 

no mercado.

Para preservar esta qualidade, a nossa produção está 

sujeita a um rigoroso sistema de controlo, incluindo 

verificações individuais de cada peça, para garantir a 

sua funcionalidade e segurança. No nosso processo 

de distribuição, bem como, em embalagens padrão de 

alta qualidade, também criamos embalagens feitas sob 

medida, para otimizar a logística e o armazenamento 

de itens de volume especial.

27
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Estas, são apenas algumas das 

empresas que conhecem o trabalho 

com a ILMEX, para decorar o seu Natal 

e outras montras sazonais. A ILMEX 

pode criar desenhos adaptados a 

qualquer marca e orçamento, com a 

opção de escolher entre protótipos, 

prazos de entrega flexíveis e preços 

competitivos.

www.ilmex.com30 31
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A Ilmex nunca pára de inovar e de ampliar os seus horizontes.

 

Estamos a fazer um forte argumento para a decoração de 

ponta e de alta qualidade.

Este ano, para uma exposição espetacular que é realizada 

anualmente, a Ilmex fez alguns expositores personalizados, 

com Deslumbrantes fundos espelhados com a sua própria 

luz.

A iluminação se funde com o ambiente, para dar ao espaço 

uma sensação única e exclusiva.

E continuamos a progredir.

35



A ILMEX possui uma linha de produtos e designs 

especializados para o exterior e interior dos centros 

comerciais, adaptáveis a todos os estilos de decoração, com 

o objetivo principal em despertar o espírito natalício entre 

os clientes e aumentar o consumo por consequência.

www.ilmex.com36 37
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Nós, apenas nos lembramos dos projetos que alguma forma, nos fazem viver um momento único, 

porque, vamos ter em mente como eles nos fizeram sentir, tudo faz parte de um espetáculo de 

iluminação, que atrai multidões dia após dia. Seja diferente, criando experiências sob medida com foco 

no prazer do visitante. Este é o caminho da ILMEX, para se destacar e melhorar a satisfação geral e a 

experiência dos visitantes. 

É UMA NOVA FERRAMENTA DE MARKETING DE RUA:    

     -Faça o seu projeto chamar a atenção das pessoas.

     -Criar contratos.

     -E que se torne viral nas redes sociais!

A ILMEX Illumination, cria “experiências de marketing” por meio de uma forma elegante de contar 

histórias e um exemplo real dos benefícios do marketing de engajamento. Independentemente de 

falarmos sobre hotéis, restaurantes, centros comerciais, espaços abertos, prédios históricos ou até 

parques de lazer, as nossas melhores ferramentas de marketing baseiam-se na construção da marca, o 

aprimoramento da imagem e a fidelidade do cliente, independentemente, de estarmos a falar sobre 

um evento sazonal ou algo ao longo do ano.

O que fazemos é explorar as emoções e criar um “mundo imaginário e interativo de experiências”, que 

convidam e envolvam os clientes numa experiência emocional compartilhada, podendo até, incentivá-

los a participar e interagir. Eles saem com memórias positivas e o estabelecimento anfitrião, assegura a 

lealdade do cliente a longo prazo.

40 41



Juana Martin é uma desenhadora famosa de moda Espanhola, onde 

tivemos a honra de trabalhar juntos para a Mercedes-Benz Madrid 

Fashion Week 2018.

Ela estava encarregada de criar uma coleção que vestia modelos de 

brilho, cor e arte.

Ilmex, encheu a passarela com luz por meio de um espetáculo de 

luzes, batendo ao ritmo dos passos das modelos.

www.ilmex.com42 43
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Em cidades ao redor do mundo, há sempre muita expectativa, sobre como 

as luzes festivas vão aparecer este ano, sendo que, por meio da tecnologia 

mais recente da ILMEX, o efeito pode ser alterado quase instântaneamente 

e essas magias e expectativas podem ser mantidas.

Graças à digitalização, momentos depois, você tem uma visão diferente da 

mesma rua e uma cor de luz diferente.

Além de interagir com os transeuntes, elas são estruturas monumentais 

em grande escala, muito maiores do que as árvores do tamanho padrão, 

que estamos acostumados a ver e observar.

O resultado é uma multidão de pessoas, que visitam praças e ruas, para 

aproveitar esses espetáculos.

www.ilmex.com48 49
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Realizamos projetos personalizados para cada 

edifício, para que a luz e a arquitetura se fundam, 

enriquecendo-a e tornando-a a estrela de cada 

evento.

Ilmex é mais do que um simples espetáculo 

musical, transformando toda uma superfície 

numa tela gigante.

Como resultado, a ILMEX conseguiu criar uma 

série de projetos vestidos com luz e personalidade 

única para cada um deles.

55
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Córdoba Ostende
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Esta magnífica árvore é verdadeiramente enorme, tendo   uma altura de 56 
metros de comprimento, sendo pois, a segunda maior do mundo.

Com um desenho simples, mas elegante, simulando neve, instalado num dos 
maiores Centros Comerciais em Espanha, foi visitado por milhares de pessoas 
desde da sua inauguração.

Como uma atração extra, um show de luzes tornou uma peça verdadeiramente 
única.
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As cidades têm a sua própria essência e arquitetura, onde os seus espectadores, torna-as únicas. 

Sabemos perfeitamente que essa é a razão pela qual estudamos e criamos algo exclusivo para 

cada local.

A nossa meta, é conseguir uma decoração personalizada para uma única experiência, um projeto 

abrangente que contenha todos os itens necessários para fazer uma Cidade brilhar, projetada 

sob um determinado conceito que combina motivos em pé, colunas e espetáculos de iluminação 

localizados em áreas específicas.
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Moscou
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Madrid
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Espanha
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Russia
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Bruxelas
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Dubai
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Andaluzia



98 www.ilmex.com 99

Moscou



100 www.ilmex.com 101

USA



102 www.ilmex.com 103

Almería



www.ilmex.com104 105



www.ilmex.com106

A ILMEX RETAIL, é uma divisão, que acrescenta 

a sua experiência à iluminação decorativa, em 

formatos ideais para os mercados de retalho, bufê 

e doméstico.

 Em 2012, a ILMEX lançou a sua primeira linha 

RETAIL, transferindo a nossa experiência para a 

iluminação decorativa do  Lar. O conhecimento da 

ILMEX, está agora ao serviço das principais cadeias 

de distribuição, que estão empenhadas em trazer a 

iluminação doméstica à tona da campanha de Natal.

107
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A equipe de profissionais da ILMEX, desfruta de 

um considerável prestígio. Um departamento 

técnico formado por Engenheiros e Designers, que 

conseguem trazer, cada um dos nossos projetos para 

a realidade, moldando e adaptando cada item de 

acordo com as necessidades decorativas dos nossos 

clientes.

Com a apresentação de um projeto, incluindo um 

relatório completo,  sobre materiais, fotomontagens, 

etc., os clientes recebem toda a documentação 

necessária para dar forma à sua ideia.

Decisões sólidas e seguras também podem ser 

tomadas sobre os efeitos resultantes.



Uma bela coleção de padrões luminosos atemporais. 

Com materiais inovadores e perfeitos para decorar 

qualquer local.
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1,22m0,72m
010V2319-01010V2311-01

2,40m2m

9kg6,20kg
83W92,85W

0,57m
010V2322-01

2,45m

6,80kg

Forest; Paillettes; MetacrilatoForest; Metacrilato

69,90W

0,84m0,99m

1,61m0,85m

010V2309-01010V2307-01

010V2317-01010V2315-01

1,95m2,50m

2,09m2,05m

7,20kg9,50kg

12kg7,30kg
Flash FlashFlash

Forest, MetacrilatoForest, Metacrilato; paillettes

Forest; Paillettes; MetacrilatoForest

115,35W111,70W

244,90W80,35W

65m
010V2313-01

2,50m

5,90kg

Forest

90,90W

1,30m
010V2318-01

2m

9,50kg
195,90W

0,95m
010V2312-01

2,50m

7,80kg
108W

Forest

1m

0,94m

010V2308-01

010V2316-01

2,50m

2,50m

8,70kg

7,50kg

Flash

Flash

Forest; Paillettes

Forest, Metacrilato; paillettes

118,80W

90,90W

4,01m

3,71m

011A2282-01

011A2289-01

3,32m

4,03m

326,5kg

100kg

Forest

109W

445W

Forest; Paillettes; Metacrilato

Forest; Paillettes; Metacrilato

Running Flash Flash Flash

www.ilmex.comCoresConsumoLargura Altura EfeitoPeso Especial
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1,16m
010V2287-01

2,50m

10,20kg
123W

0,72m 0,70m
010V2288-01 010V2012-01

2,50m 2m

8,20kg 6,60kg
Flash

Forest; Paillettes; Metacrilato Forest; Paillettes; Metacrilato

83W 93W

1,25m

0,67m

010V2200-01

010V2207-01

2,50m

2,20m

8kg

4,50kg

Flash Flash

Flash Flash

Forest

Forest

64W

73W

1,28m
010V2201-01

2,47m

7,8kg

Forest

90W

0,68m
010V2208-01

2,30m

5,6kg

Forest

51W

1,14m
010V2204-01

2,20m

10,56kg

Forest; Metacrilato

107W

0,70m
010V2210-01

2,40m

5,10kg

Forest

32W

1,50m
010S2273-01

2,07m

12,40kg
130W

2,05m

2,90m

010H2340-01

010H2341-01

2,50m

2,40m

14,50kg

19kg

Forest; Paillettes

Forest; Paillettes

157,15W

171,05W

2,70m

2,53m 2,53m

011A2292-01 *A referência corresponde a um único anjo

011A2283-01 011A2294-01

3,50m

3,09m 3,09m

112kg

191kg 191kg

Flash
Forest

Pratos Pratos

263W

230W 230W

Forest, Metacrilato e iluminação

www.ilmex.comCoresConsumoLargura Altura EfeitoPeso Especial
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0,73m
010V2225-01

2,50m

7,20kg
42W

0,65m 0,65m 1,06m 0,90m
010V2227-01 010V2305-01 010V2202-01 010V2259-01

2,03m 2m 2,37m 2,20m

4,90kg 5,60kg 5,80kg 8,40kg
Running

Forest Paillettes Forest
Flash

Forest
Flash

42W 60W 68W 109W

1,25m

1,20m

010V2229-01

010V2290-01

2,10m

1,96m

6,6kg

9,2kg
Flash Flash Flash

Paillettes

Forest

47W

90W

0,60m
010V2238-01

1,55m

3kg

Forest

23W

1,20m
010V2291-01

2m

10,40kg

Metacrilato

115W

1,15m
010V2245-01

2,43m

9kg

Forest, Metacrilato e iluminação

41W

1,30m
010V2294-01

2,50m

8,80kg

Metacrilato

124W

1,05m
010V2296-01

2,30m

10,20kg

Metacrilato; Paillettes

94W

1,05m
010V2292-01

1,80m

4kg

Forest; Metacrilato

24W

0,72m
010V2293-01

2,05m

6,20kg

Metacrilato; Forest

45W

1,19m
010V2203-01

2,46m

7kg

Forest 

80W

3,81m

4,10m

011A2291-01

011A2284-01

3,45m

5,31m

1395kg

948kg

Metacrilato; Forest; Pratos

Pratos, Paillettes; Vinis

500W

367W

www.ilmex.comCoresConsumoLargura Altura EfeitoPeso Especial
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1,32m
010V2297-01

1,95m

8,40kg
103W

1,15m

1,13m 1,10m

0,79m
010V2298-01

010V2299-01 010V2087-01

010V2067-01

2,09m

2,18m 2,70m

1,47 m

9,26kg

6,80kg 10kg

4,50kg

Paillettes; Metacrilato

Forest
Running

Forest

Forest; Metacrilato

68W

23W 150W

19W

0,69m
010V2066-01

1,48m

3,50kg

Forest

17W

4,30m

5,82m

011A2286-01

011A2285-01

4,15m

3,98m

200kg

470kg

Pratos
Flash

Metacrilato

367W

388W

0,90m 0,90m

1m 1m

1,30m 1,30m

011S2253-01 011S2254-01

011S2255-01 011S2256-01

011S2257-01 011S2258-01

0,90m 0,90m

1m 1m

1,30m 1,30m

4,50kg 4,50kg

5kg 5kg

8,50kg 8,50kg

Flash

Flash

Flash

Flash

Flash

Flash Flash

16W 16W

20W 20W

30W 30W

0,68m
010V2306-01

2,04m

5,60kg

Forest

63W

0,80m
010V2314-01

2,50m

5,90kg

Forest; Paillettes

62,90W

1,20m
010V2321-01

2,50m

8,70kg

Forest; Paillettes; Metacrilato

101,35W
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3,70m 3,70m

5m

011A2280-01 011A2281-01

011A2279-01

4m 4m

5m

200kg 200kg

227kg

Flash Flash

Flash

899W 899W

1.196W

0,69m
010V2310-01

2,01m

5,18kg
48,90W

Flash

www.ilmex.comCoresConsumoLargura Altura EfeitoPeso Especial



010V2258

1,20m
010V1022

3m

7kg
49W

Andorra e sul da França Filial
Gerente

Jaume Grau

Pol. Ind La Clota- C/Josep Ros i Ros, 41B-43

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Telf: +34 638 490 121

jaume@ximenez.com

Agência da França
Gerente

Fabrice Lecardonnel

14 rue Théodore Botrel

29800 LANDERNEAU

Telf: +33 (0) 684 471 515

france@ilmex.com

www.ilmex.com124

Matrizes e Fábrica
Diretor Internacional

Jesús Ximénez

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 617 408 280

jesus@ilmex.com

Matrizes e Fábrica
Gerente de Área de Exportação

Francisco Ximénez

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 616  647 358

francisco@ilmex.com

Agência de Barcelona  
Gerente

Araceli Artiaga 

Pol. Ind La Clota- C/Josep Ros i Ros, 41B-43

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Telf: +34 936 726 030 

catalunya@ximenez.com

Matrizes e Fábrica
Gerente de Área de Exportação

Fernando Cabrera 

Pol. Ind San Pancraci o- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 616 707 663

export@ilmex.com

Filial de Alicante
Gerente 

Alex Shen

Ctra. Nacional Alicante-Valencia (km.88,80)

03550 San Juan (Alicante) Spain

Telf: +34 965 940 950 

ashen@ximenez.com

Filial da Noruega
Gerente

Einar Melander

Norwegian

Bogstadveien 27 B

0355 Oslo (Norway)

Tel: +47 90 657 957

norway@ilmex.com

Matrizes e Fábrica
Gerente da Espanha Ocidental

Manuel Álvarez 

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) – Spain

Telf: +34 606 858 314

comercial@ilmex.com

Matrizes e Fábrica
Coordenação Geral

Cristina Dominguez 

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 646 275 085

foreigntrade@ilmex.com

Filial de Portugal
Diretor Geral Ilmex Portugal 

Rua das Areias N.24

3025-137 Trouxemil 

( Centro Empresarial Caves Coimbra )

Pedro Mateus

Telf: +351 912 133 853

pedro@ilmex.com

Filial da Escócia 
Gerente

Aaron Andrews / Ross Syme

Office 14, Business Incubator Kirkcaldy

Myregormie Place

Mitchelston Industrial Estate

Kirkcaldy - Fife

KY1 3NA

Head Office: 01592 328900

Filial da Suécia
Gerente

Martin Eliasson 

Pontus Lund

Avenboksvägen 2

437 42 Lindome 

Head Office: +46 (0) 31-703 44 44

sweaden@ilmex.com
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