
 

 

A FEIMEC acontece de 24 a 28 de abril de 2018 no São Paulo Expo (Expo 
Imigrantes), o mais moderno pavilhão de exposições da América Latina, 
reunindo as últimas tecnologias para o setor da indústria de máquinas e 
equipamentos. 
 
Existem 4 maneiras de informar seus dados para emissão da sua credencial: 
 
Empresa 

Se você trabalha em uma empresa, deverá preencher os dados da empresa 

onde trabalha e depois, seus dados pessoais. Caso um colega de trabalho 

também queira fazer o credenciamento para a feira, terá de confirmar apenas o 

CNPJ da empresa (para o sistema puxar estas informações, que já foram 

preenchidas anteriormente) e informar os dados pessoais dele. 

Entidade de Classe 

Se você trabalha em uma entidade de classe (federações, associações, 

câmaras comerciais, sindicatos, etc.), deverá preencher os dados da entidade 

onde trabalha e depois, seus dados pessoais. Caso um colega de trabalho 

também queira fazer o credenciamento para a feira, terá de confirmar apenas o 

CNPJ da entidade de classe (para o sistema puxar estas informações, que já 

foram preenchidas anteriormente) e informar os dados pessoais dele. 

Profissional Liberal / Autônomo 

Se você é prestador de serviço autônomo e/ou não está contratado 

formalmente no momento. 

Instituição de Ensino / Universidades 

Direcionado aos orientadores de Universidades e Escolas Técnicas, que 

primeiro devem cadastrar a instituição onde trabalham e depois, seus dados 

pessoais. Haverá uma confirmação, antecedendo a liberação para o cadastro 

dos alunos que farão a visita com seu acompanhamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perguntas Frequentes 

 

1. Em qual data será realizada a feira FEIMEC? 

Será realizada do dia 24 a 28 de abril de 2018. Terça a sexta, das 10h às 19h e 

sábado, das 09h às 17h. 

 

2. Onde será realizada a feira FEIMEC?  

Local: SP Expo Exhibition & Convention Center   

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, São Paulo - SP, 04329-100 

Verifique aqui Como Chegar. 

 

3. Quem pode visitar a FEIMEC 2018? 

Profissionais das áreas de Administração, Automação, Eletroeletrônica, 

Engenharia, Ferramentaria, Instrumentação, Logística, Manutenção, 

Marketing, Métodos e Processos, Operações, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Pintura, Planejamento e Controle da Produção, 

Projetos, Representação Comercial, Segurança Industrial, Sistema de 

Qualidade, Suprimentos, Treinamento, entre outros. 

4. Como realizar aa inscrição antecipada para a feira FEIMEC 2018? 

Para se inscrever acesse o site www.feimec.com.br e clique em Inscreva-se no 

menu principal. 

 

5. Qual o valor da entrada na feira? 

A entrada da feira é gratuita, porém exclusiva para profissionais atuantes no 

setor. 

 

6. Realizei a minha inscrição, mas não recebi a confirmação por e-mail. 

O que fazer? 

Se você concluiu seu cadastro e visualizou a tela de confirmação, fique 

tranquilo! A mensagem de confirmação é enviada automaticamente para o e-

mail que você cadastrou, mas caso isso não ocorra seus dados continuarão 

gravados em nossa base de dados. 

 

7. Existe uma opção para imprimir a credencial? 

https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Paulo+Expo/@-23.6435394,-46.6297376,17z/data=!4m18!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x94ce5b204dc791ef:0x54aaf4a154737160!2sRod.+dos+Imigrantes,+1!2m2!1d-46.6297376!2d-23.6435394!1m6!1m2!1s0x94ce5b204dc791ef:0x54aaf4a154737160!2sRod.+dos+Imigrantes,+1,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP!2m2!1d-46.6297376!2d-23.6435394!3m1!1s0x0000000000000000:0x1b31b4df50c62c00


 

Após a conclusão da sua inscrição, você terá a opção de imprimir. 

*A inscrição online estará disponível até o último dia da feira. 

 

8. Como faço para retirar a credencial de acesso à feira FEIMEC? 

Você poderá imprimir sua credencial nos totens eletrônicos para pré-inscritos 

na entrada da feira. Para isso, basta digitar seu CPF. 

9. Qual idade mínima permitida para entrar na feira FEIMEC? 

Não é permitida a entrada de menores de 16 anos. 

 

10.  Qual agência de viagem oficial da FEIMEC? 

A Must Tour, em parceria com a FEIMEC, prepara para os expositores e 

visitantes, pacotes de viagens exclusivos com preços especiais.  

Acesse o site e confira: 

http://www.musttour.com.br/ 

Com a Must Tour todos participantes do evento poderão ter acesso a tarifas 

especiais.  

• Passagens aéreas com descontos  

• Hospedagem com tarifas exclusivas 

• Transfer hotel/feira/hotel nos dias do evento 

• Transfer de aeroporto com receptivo 

• Atendimento personalizado e bilíngue 

• Apoio da equipe da Must Tour durante todo o período do evento no hotel e 

na Feira.  

E para que sua viagem seja completa oferecemos opções de pacotes de viagens 

e de City tour com sugestões de programação turísticas diárias e noturnas. 

Agência de Viagens Oficial  

Tel: + 55 11 3373-1666 

E-mail: musttour@musttour.com.br 

Site: www.musttour.com.br 
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11. Haverá transporte gratuito para a FEIMEC?  

Transporte gratuito da estação Conceição do metrô — Pavilhão (ida e volta) e 

do aeroporto de Congonhas – Pavilhão (ida e volta). 

 

12. Como funciona o credenciamento para Imprensa? 
 

Caso você seja imprensa e deseja participar da feira, entre em contato com a 

nossa assessoria: 

 

Primeira Página Assessoria de Comunicação e Eventos 

Luiz Carlos Franco 

11 5908-8210 | ppagina@ppagina.com 

Jota Silvestre 

11 5908-8214 | redação.jota@ppagina.com 

  

13. Caso ainda tenha alguma dúvida: 
  Entre em contato: visitante.feimec@informa.com 

mailto:ppagina@ppagina.com
mailto:redação.jota@ppagina.com
mailto:visitante.feimec@informa.com

