FEIMEC ENCERRA COMERCIALIZAÇÃO 2018 COM 100% DE OCUPAÇÃO
Presença de 460 expositores, cerca de 900 marcas nacionais e internacionais, empresas
âncoras, ampla programação e moderna infraestrutura do pavilhão consolidam a
FEIMEC 2018 como a maior e mais completa feira de máquinas e equipamentos da
América Latina
A FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, marcada para o período
de 24 a 28 de abril, no São Paulo Expo, comemora 100% de área comercializada
exatamente um mês antes de sua realização. São 460 expositores, cerca de 900 marcas
nacionais e internacionais, empresas âncoras em suas respectivas áreas de atuação,
ampla programação e moderna infraestrutura do pavilhão consolidando a FEIMEC, já na
segunda edição, como a maior feira de máquinas e equipamentos da América Latina.
“A segunda edição da FEIMEC é um reflexo da nossa visão como promotores:
transformar o futuro de expositores e visitantes por meio da conexão de pessoas,
negócios e do conhecimento. Desde 2016, tivemos um crescimento de 65% em relação
a área de exposição. Com a presença confirmada de cerca de 900 marcas que atendem
os diversos segmentos industriais e a oferta de uma ampla gama de conteúdos o evento
é hoje fundamental para todos os players da indústria”, comenta Liliane Bortoluci,
diretora da feira.
Entre os muitos lançamentos da FEIMEC estão máquinas e equipamentos, soluções para
automação, controle e medição, ferramentas e dispositivos, solda e tratamentos de
superfícies, máquinas-ferramenta, motores, acoplamentos, redutores e engrenagens, e
equipamentos para tratamento ambiental.
A FEIMEC estimula as exportações da indústria brasileira de máquinas e equipamentos,
não só por meio da divulgação nas grandes feiras setoriais do mundo, como também
pela realização da Rodada Internacional de Negócios, iniciativa do que coloca as
empresas expositoras inscritas em contato direto e exclusivo com importadores
convidados de mercados estratégicos. Esta ação de promoção comercial, denominada
Projeto Comprador, é organizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos - ABIMAQ e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil).
Além de reunir as grandes marcas nacionais e internacionais, apresentar em primeira
mão o que há de mais avançado no mundo em termos de máquinas e equipamentos, e
criar um ambiente favorável de negócios, a FEIMEC terá uma ampla gama de conteúdos
que farão com que o visitante vivencie uma experiência completa durante sua
permanência no pavilhão. Dentre as atrações, uma novidade é o Parque de Ideias, onde
professores de universidades renomadas apresentarão projetos desenvolvidos nessas
instituições e ministrarão palestras, possibilitando interação e conhecimento.
Iniciativa da ABIMAQ e da Informa Exhibitions, a FEIMEC oferece um ambiente ideal para
a realização de networking e negócios. A relevância da feira para o desenvolvimento da
atividade industrial é corroborada pelo apoio institucional de 63 entidades que
representam diferentes segmentos.
A FEIMEC é realizada no mais moderno centro de convenções da América Latina, o São
Paulo Expo. Sua infraestrutura com padrão dos grandes pavilhões internacionais foi um
dos pontos mais elogiados pelos expositores da primeira edição. O complexo oferece
ambientes climatizado – que, além do conforto, proporciona maior economia na
montagem dos estandes –, mais de 5 mil vagas de estacionamento (4.500 cobertas) e
localização estratégica, fora da área de restrição municipal (rodízio), a 850 metros do
metrô Jabaquara e a 10 minutos do aeroporto de Congonhas. Para quem optar pelo
transporte coletivo ou chegar de fora de São Paulo, a organização da feira oferece
transporte gratuito de ida e volta a partir do metro Conceição e do aeroporto de
Congonhas (ao lado do balcão da Infraero).
Industriais e demais profissionais interessados em conhecer previamente a lista e
disposição dos expositores no pavilhão, podem baixar a planta oficial da feira no link
https://tinyurl.com/plantafeimec2018.
IDEALIZAÇÃO
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa
cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos
nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e
um Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a
ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração

de oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às
instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação
internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.
A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo
e, aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera
oportunidades e relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo
(sede) e Curitiba e cerca de 200 profissionais, a empresa conta em seu portfólio com
marcas como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom,
ABF Franchising Expo, Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil,
High Design Home & Office Expo, entre outros, totalizando 21 eventos setoriais. No
mundo, atua em 150 escritórios em 57 países e é líder em inteligência de negócios,
publicações acadêmicas, conhecimento e eventos, com capital aberto e papéis
negociados na bolsa de Londres.

SERVIÇO
FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos
Data: 24 a 28 de abril de 2018, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Horário: Das 10h às 19h (dia 28, das 9h às 17h)
Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Patrocínio Oficial: Romi
Mais informações: www.feimec.com.br
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