Iluminação sustentável 100% concebida e produzida localmente
Boah Nova lança novos produtos com destino ao mercado global
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A Boah Nova começou a sua atividade há menos de um ano e já tem vendas globais, para
países como os E.U.A., Alemanha e Finlândia. A empresa cria e produz iluminação
sustentável em Leça da Palmeira, Matosinhos. Os produtos são verdadeiramente únicos.
Não só porque são designs originais, meticulosamente produzidos à mão, mas porque cada
folha de madeira usada nos candeeiros é mesmo um pedaço único de madeira.
Uma nova coleção de candeeiros de mesa foi lançada neste início de ano pela Boah Nova.
Os novos produtos seguem a filosofia da empresa: design e produção locais, materiais
sustentáveis, minimalismo intemporal.
A Boah Nova foi fundada em março de 2021 por Fernando Pinto Santos, Professor de
Gestão no Ensino Superior, que decidiu voltar a lançar uma empresa e assim desafiar-se a
pôr em prática aquilo que ensina aos alunos, como explica:
“A Boah Nova nasceu da vontade de criar um projeto diferenciador na área da iluminação,
baseado no talento local e na sustentabilidade. É uma empresa, uma marca, mas também uma
visão de um modelo de negócio que desafia o paradigma dominante da indústria de iluminação,
assente na produção e consumo rápidos. Optamos por fazer as coisas de forma diferente, não
temos pressa de crescer e não seguimos as métricas de sucesso tradicionais. Sucesso, para
nós, é criar oportunidades e valor a designers e outros talentos locais, assim como aos nossos
parceiros e à comunidade em que estamos inseridos. Sucesso é proporcionar a melhor
experiência aos nossos clientes com produtos sustentáveis, intemporais e deslumbrantes na
sua simplicidade. Finalmente, sucesso é ter clientes, por todo o mundo, que partilham os nossos
valores. A nova coleção de candeeiros de mesa vem complementar o portfolio da empresa, e
segue a nossa filosofia de design minimalista com o uso de folhas de madeira nacional.”

Mais informação sobre quem somos e o que fazemos está disponível
em www.boahnova.com
Fotos de todos os nossos produtos e diversos outros recursos estão
disponíveis no nosso site em ‘Recursos para media’.
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