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*Pesquisa de Alia Ponte & Lindenberg Junior 


FEBRAESP – Feira Brasil Esportes
Único salão de negócios voltado exclusivamente ao segmento esportivo no Brasil. Atinge um amplo público especializado e tem o principal objetivo de apresentar novas tendências em confecções, calçados e artigos esportivos. A feira é realizada geralmente duas vezes por ano para apresentação das coleções outono/inverno e primavera/verão.

* Próximo Evento: 23 a 25 de Agosto de 2011.
* Local: Santa Maria/Rio Grande do Sul - Brasil
* Portal: http://www.redebrasilesportes.com.br/febraesp/ 
* Contato: + 55 51 3584-7235


ADVENTURE SPORTS FAIR
A maior feira de esportes e turismo da América Latina. Em 2011 a Adventure Sports Fair completa 11 anos de sucesso e se fortalece a cada nova edição. Reúne as principais marcas e destinos do mercado, agências governamentais e ONGs mais atuantes do setor.

* Próximo Evento: 22 a 25 de Setembro de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.adventurefair.com.br 
* Contato: + 55 11 5093-2217


MÓVEL BRASIL - Feira de Móveis e Decorações
Direcionada ao público profissional do mercado interno, a Móvel Brasil cria excelentes oportunidades de negócios. O porte do evento favorece a análise de novos fornecedores, o relacionamento próximo e cordial com os parceiros, e a busca por novidades. 

* Próximo Evento: 17 a 20 de Maio de 2011.
* Local: São Bento do Sul/Santa Catarina – Brasil
* Portal: http://www.movelbrasil.com.br/
* Contato: + 55 47 3635-2118 ou + 55 47 3635-0768



EXPOVINIS BRASIL
O maior encontro de “wine business” da América Latina apresenta aos amantes do vinho milhares de rótulos do Novo e do Velho Mundo. Simultaneamente ao Expovinis Brasil ocorrem as mostras Brasil Cachaça - dedicada a mais brasileira das bebidas, e Epicure - principal encontro dos segmentos do tabaco, presentes finos e artigos de luxo na América do Sul.

* Próximo Evento: 26 a 28 de Abril de 2011.
* Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho - São Paulo/SP – Brasil
* Portal: http://www.exponor.com.br
* Contato: + 55 11 3141-9444



PET SOUTH AMERICA - Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Linha Pet e Veterinária
Principal feira anual internacional de produtos e serviços para a linha pet e veterinária da América Latina, a Pet South America é a melhor oportunidade para entrar em contato com milhares de empresas do setor na América Latina. O público é 100% profissional, o que garante a qualidade e o resultado do evento.

* Próximo Evento: 18 a 20 de Outubro de 2011.
* Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho - São Paulo/SP – Brasil
* Portal: http://www.petsa.com.br/ 
* Contato: 55 11 3205-5000



FIAFLORA EXPOGARDEN - Feira Internacional de Negócios de Paisagismo, Jardinagem, Lazer e Floricultura
Em sua 14ª edição, a Fiaflora ExpoGarden consolida-se como o principal evento do Paisagismo, Jardinagem, Lazer e Floricultura da América Latina, alavancando por uma decisiva integração de mercados complementares e oferecendo aos seus expositores o mais amplo leque de oportunidades e expansão de negócios.

*Próximo Evento: 22 a 25 de Setembro de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.fiaflora.com.br/
* Contato: + 55 11 3845-0828


EXPO LOGÍSTICA RIO – Fórum Internacional de Logística
A Expo Logística Rio é reconhecida como principal ponto de encontro dos executivos do setor. O mais conceituado e abrangente evento de logística do Brasil proporciona um ambiente de networking de alto nível, ideal para a realização de negócios e crescimento profissional. A feira acontece simultaneamente ao Fórum Internacional de Logística. Realizado pelo ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain, o fórum divulga pesquisas inéditas relevantes, tanto para o ambiente empresarial, quanto ao de negócios do país como um todo, reunindo importantes profissionais de Logística e “Supply Chain Management”.

* Próximo Evento: 12 a 14 de Setembro de 2011.
* Local: Centro de Convenções Intercontinental - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.expologistica.com.br 
* Contato: + 55 21 3035-3100 or + 55 21 3035-3238



EXPOLAZER – Feira Internacional de Piscinas & Spas, Arquitetura e Paisagismo
Uma espécie de vitrine para trabalhos profissionais na área de piscinas, spas, arquitetura e paisagismo.

* Próximo Evento: 03 a 06 de Agosto de 2011.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.expolazer.com.br/2011 
* Contato: +55 11 2226-3100



BIENAL DO LIVRO DO RIO DE JANEIRO
São 26 anos de uma bem-sucedida realização cultural e empresarial, tendo o livro como o principal astro. Em 1983, nos salões do Hotel Copacabana Palace, em uma área de cerca de 1 mil m2, foi montada a I Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Dois anos depois o cenário foi transferido para o São Conrado Fashion Mall. Em 1987, a Bienal do Livro chegou ao Riocentro, com 15 mil m2, para tornar-se o acontecimento editorial mais importante do País nos anos ímpares e um evento cultural de mobilização nacional. A Bienal do Livro supera todas as expectativas de público, vendas e mídia e atinge um crescimento de 30% a cada edição.

* Próximo Evento: 01 a 11 de Setembro de 2011.
* Local: Riocentro – Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.bienaldolivro.com.br/
* Contato: +55 21 3035-3100



BIENAL DO LIVRO DE SÃO PAULO
O evento de São Paulo é o grande momento do livro no Brasil. É palco para o encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país, que preparam seus lançamentos. Um local de bons negócios! Atrai jornalistas, empresários e escritores do mundo inteiro e com ótima visibilidade na mídia.

* Próximo Evento: 2012
* Local: São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.bienaldolivrosp.com.br 




COUROMODA - Feira Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro
Reconhecida como a mais importante feira de calçados, artigos esportivos e artefatos de couro da América Latina, a Couromoda reúne 1.200 expositores e recebe 65.000 visitantes profissionais do Brasil e de outros 63 países. Realizada em São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, apresenta as primeiras tendências e coleções do ano em calçados, artefatos de couro, artigos esportivos e acessórios de moda, influenciando o movimento do mercado de calçados em todo o primeiro semestre.

* Próximo Evento: Janeiro de 2012.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.couromoda.com
* Contato: +55 11 3897-6100



FEIRA INTERNACIONAL DO MÁRMORE E GRANITO/VITÓRIA STONE FAIR
A maior vitrine do segmento de rochas ornamentais da América Latina, realizada na capital do Estado do Espírito Santo, o maior pólo processador e exportador desse tipo de rocha no Brasil. A diversidade e a beleza das pedras brasileiras encantam visitantes dos quatro cantos do mundo em sua edição anual. Essa feira, que se destaca entre as cinco maiores no mundo, consolidou-se como um dos "motores" da indústria extrativa mineral, de equipamentos e de insumos.

* Próximo Evento: Fevereiro de 2012.
* Local: Parque de Exposições de Carapina – Vitória/ES - Brasil
* Portal: http://www.vitoriastonefair.com.br 
* Contato: +55 27 3434-0600



EXPOBOR - Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e Artefatos de Borracha
A Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e Artefatos de Borracha é o maior encontro do setor da América do Sul e um importante gerador de negócios. O evento reúne empresas das áreas de equipamentos, máquinas, insumos químicos, produtos e serviços voltados à indústria de artefatos de borracha. As áreas de tecnologia, pesquisa laboratorial, análise de compostos, reciclagem e matéria-prima vêm ganhando mais espaço a cada edição da EXPOBOR, atendendo a demanda de seus visitantes. Realizada em paralelo à PNEUSHOW Recaufair, entretanto em pavilhões separados e entradas independentes.

*Próximo Evento: 10 a 13 de Abril de 2012.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
*Portal: http://www.expobor.com.br/
* Contato: +55 11 2226-3100




FEIARTE – Feira Internacional de Artesanato (Edição Rio Grande do Sul)
Considerada a principal feira de artesanato internacional e nacional realizada no país, juntamente com sua edição do Paraná, a FEIARTE reúne em média por edição, cerca de 1.000 artesãos de 30 países e 27 estados brasileiros e um público visitante de 70 mil pessoas.

* Próximo Evento: 25 de Março a 03 de Abril de 2011.
* Local: Centro de Exposições FIERGS – Porto Alegre/RS - Brasil
* Portal: http://www.feiartepr.com.br/ 
* Contato: diretriz@diretriz.com.br



FEIARTE – Feira Internacional de Artesanato (Versão Paraná) 
Considerada a principal feira de artesanato internacional realizada no país, juntamente com sua edição do Rio Grande do Sul, a FEIARTE reúne em média por edição, cerca de 1.000 artesãos de 30 países e 17 estados brasileiros e um público visitante de 70 mil pessoas.

* Próximo Evento: 13 a 22 de Maio de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Parque Barigui – Curitiba/PR - Brasil
* Portal: http://www.feiartepr.com.br/


ARTMUNDI – Feira Internacional do Artesanato
Produtos de origem artesanal como decoração, vestuário, utilidades domésticas, tapetes, acessórios e complementos de moda, comidas típicas, brinquedos, calçados, bebidas, entre outros, ganham espaço na feira anual.

*Próximo Evento: 02 a 11 de Setembro de 2011.
* Local: Mendes Convention Center – Santos/SP - Brasil
* Portal: http://www.artmundisp.com.br/ 
* Contato: +55 41 3075-1110



FCE COSMETIQUE - Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética
É o único evento exclusivo de tecnologia para a indústria cosmética na América Latina. A FCE Cosmetique é considerada por toda a indústria a melhor plataforma de desenvolvimento de novos produtos. Em exposição: matéria-prima, embalagens, equipamentos, terceirização e serviços.

* Próximo Evento: 24 a 26 de Maio de 2011.
* Local: Transamérica Expo Center – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.fcecosmetique.com.br 
* Contato: fccosmetique@nm-brasil.com.br 


ESTÉTIKA BRASIL - Exposição Internacional da Beleza
A Estétika já se consolidou como a mais conceituada feira Latino-Americana do setor. A cada ano trás o de melhor em produtos, serviços e equipamentos, alem de atrair aos mais conceituados profissionais do setor no Brasil e America Latina. Espaço ideal para um público ávido por inovações e tendências em ciência estética e cosmetologia, a feira tem importante participação no crescimento cada vez maior do mercado. Em sua última edição gerou milhões em negócios e reuniu mais de 160 marcas expositoras.

* Próximo Evento: 04 a 07 de Agosto de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.congressoestetica.com.br
* Contato: estetika@fagga.com.br


FIMAI - Feira Internacional do Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade
A Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade é considerada a mais importante feira do setor de meio ambiente industrial da América Latina. É uma excelente opção para ver o que há de melhor e mais avançado em tecnologia ambiental. É um grande atrativo para investidores e empresários nacionais e internacionais que desejam estreitar contatos com empresas do setor, fazer negócios e expandir sua rede de relacionamentos comerciais.

* Próximo Evento: 08 a 10 de Novembro de 2011.
* Local: Expo Center Norte – Pavilhão Azul – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.fimai.com.br 
* Contato: nmai@nmai.com.br


AGRISHOW – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
A primeira edição da Agrishow aconteceu em 1994 e ao longo desses anos a feira consolidou-se como a principal do setor na América Latina. Com um conceito de feira agrícola dinâmica, isto é, uma feira que não é apenas uma exposição estática, mas com demonstrações de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas em ação.

* Próximo Evento: 02 a 06 de Maio de 2011.
* Local: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - Pólo Regional de   
  Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste/Centro de Cana. Rodovia Antonio Duarte 
  Nogueira Km 321 - Ribeirão Preto/SP - Brasil
* Portal: http://www.agrishow.com.br/ 




SALÃO DO TURISMO/ROTEIROS DO BRASIL
O Salão do Turismo foi planejado como estratégia do Programa de Regionalização do Turismo e lançado em abril de 2004, pelo Ministério do Turismo para ser um espaço de promoção e apoio à comercialização dos roteiros estruturados pelo Programa. O evento é dividido em módulos de atividades: Feira de Roteiros Turísticos, Vitrine Brasil, Rodada de Negócios, Núcleo do Conhecimento, Missões Promocionais (Caravanas Brasil e Press Trips) e a Área de Comercialização, com venda de produto e serviços turísticos exclusivamente brasileiros. 

* Próximo Evento: 20 de Abril a 31 de Julho de 2011.
* Local: São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.salao.turismo.gov.br 
* Contato: +55 61 2023-8115



AUTOMEC – Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços
É uma ótima oportunidade de negócios para aqueles que desejam conhecer as inovações e soluções nas áreas de peças, acessórios, reparação e manutenção, TI e gestão.

* Próximo Evento: 12 a 16 de Abril de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.automecfeira.com.br/
* Contato: feirastecnicas@reedalcantara.com.br



EXPO LOGÍSTICA SÃO PAULO – Fórum Internacional de Inovações em Logística
Em 2010 São Paulo ganhou um ambiente ideal para realizar negócios e networking entre executivos engajados no desenvolvimento de processos de Logística & Supply Chain: a Expo Logística. Já consolidada no Rio de Janeiro, em 2010 apresentou na capital paulistana o que existe de mais avançado em soluções para o setor. A feira acontece simultaneamente ao Future Log – fórum realizado pelo ILOS em conjunto com a AMR Research, o mais renomado Instituto de Pesquisa do setor nos EUA –, que discute o futuro do ambiente de negócio e seus desdobramentos na Logística & Supply Chain.

* Próximo Evento: 11 e 12 de Abril de 2011.
* Local: Fecomercio – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.expologistica.com.br
* Contato: + 55 21 3035-3100 ou + 55 21 3035-3238


GLASS SOUTH AMERICA – Feira Internacional de Tecnologia e Design para a Indústria Vidreira
Na sua 9ª edição a Glass South America é o maior evento do setor vidreiro para a indústria arquitetônica, moveleira, automotiva e de construção civil na América Latina. São apresentados os mais recentes lançamentos e aplicações dos vidros e as mais novas tecnologias e técnicas para o beneficiamento do vidro.

* Próximo Evento: 17 a 19 de Maio de 2012.
* Local: Transamérica Expo Center – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.glassexpo.com.br/ 
* Contato: 703-4882700 (EUA)


BIENAL DO LIVRO DE MINAS
Promovida pela Fagga Eventos, a Bienal do Livro de Minas Gerais é o evento cultural mais importante do Estado por democratizar a cultura, o livro e a leitura, constituindo-se em um espaço rico em oportunidades tanto para o público visitante, como para as empresas expositoras. Conta com a exposição de milhares de títulos nacionais e estrangeiros, uma diversificada programação cultural para pessoas de todas as idades, interesses e classes sociais e números significativos que comprovam o seu sucesso.

* Próximo Evento: 2012
* Local: Minas Gerais/BH - Brasil
* Portal: http://www.bienaldolivrominas.com.br 
* Contato: +55 31 3223-4500 ou + 55 31 3223-2634


HOTEL MIX EXPO - Feira de Fornecedores de Equipamentos, Produtos e Serviços para Hotéis, Bares e Restaurantes
A Hotel MIX Bar & Restaurante Expo é a única feira para as regiões Norte e Nordeste, dirigida ao dinâmico setor da hospitalidade. O evento acontece no mercado de maior expansão do turismo brasileiro, que é atendido por mais de oito mil formas de hospedagem, 100 mil bares, restaurantes e food service. A feira tem seus eventos integrados à MIT Mostra Internacional de Turismo & Rodadas de Negócios, com palestras técnicas de capacitação empresarial e uma arena gastronômica patrocinada pela Prefeitura do Recife.

* Próximo Evento: Sem previsão até o momento.
* Local: Brasil
* Portal: http://www.greenfield-brm.com/hotelmix.html 
* Contato: +55 11 3567-1890



REABILITAÇÃO - Feira de Tecnologia e Assistência
A Feira Reabilitação é realizada simultaneamente à Hospitalar - Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios.

* Próximo Evento: 24 a 27 de Maio de 2011.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.hospitalar.com 
* Contato: hospitalar@hospitalar.com.br




FCE PHARMA - Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Farmacêutica
Na sua 16ª edição a FCE Pharma se mantém como a mais importante feira de fornecedores de matéria prima, embalagem e equipamentos para a indústria farmacêutica na America Latina. Novas soluções e tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos com custos mais competitivos para profissionais da indústria farmacêutica que trabalham e administram as áreas: comercial, marketing, administrativa, compras, pesquisa e desenvolvimento, produção, controle de qualidade, distribuição e importação e exportação.

* Próximo Evento: 24 a 26 de Maio de 2011.
* Local: Transamérica Expo Center – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.fcepharma.com.br/ 
* Contato: fcepharma@nm-brasil.com.br


BRASIL SCREEN & DIGITAL SHOW - Feira Internacional de Serigrafia e Impressão Digital 
A criação da Brasil Screen & Digital Show nasceu dentro da FIEPAG (2006) com a bem-sucedida Ilha de Serigrafia. Após o evento, empresas expositoras sugeriram à Reed Exhibitions Alcantara Machado a criação de uma feira específica para o segmento. Assim, surgiu a Brasil Screen & Digital Show, com o objetivo de atender às necessidades do segmento e, ao mesmo tempo, complementar e ressaltar ainda mais o mix de produtos e serviços da Semana Internacional da Embalagem, Impressão e Logística.

*Próximo Evento: 22 a 26 de Março de 2013.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.brasilscreen.com.br/ 
* Contato: +55 11 3060-5000


GEO SUMMIT LATIN AMERICA - Congresso e Feira Internacional de Geo Informação
Apresenta as novas tendências, produtos e serviços voltados para soluções integradas de mapeamento, localização, navegação, localização geográfica e análises geográficas para gestão de empresas públicas e privadas. Eventos simultâneos: GEO Brasil, GEO Óleo e Gás, GEO Infra-estrutura, GEO Mineração e GEO Cidades.

* Próximo Evento: 13 a 15 de Julho de 2013.
* Local: Centro de Exposição Imigrantes – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.geobr.com.br/ 


TECNO LÁCTEA & SORVETES - Feira Internacional de Tecnologia para as Indústrias de Leite, Derivados e Sorvetes
A Tecno Láctea & Sorvetes é um evento focado na compra e venda de equipamentos e insumos para a produção de leite, derivados e sorvetes. A feira concentra visitação qualificada composta das principais decisões de compra e capacitação de profissionais. Cursos e seminários em parceria com as principais entidades e os principais players do setor.

* Próximo Evento: 06 a 09 de Junho de 2011.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.btsmedia.blz
* Contato: simone.martinho@btsmedia.blz



EXPOGESTÃO - Feira Nacional de Produtos e Serviços da Gestão
A Expogestão 2011 reunirá empresas, profissionais, produtos, serviços e tecnologias voltadas à gestão moderna de negócios em um ambiente propício para ampliação de relacionamentos, refletindo as tendências e tecnologias aplicáveis à gestão empresarial. O evento congrega três espaços distintos: feira, workshops e congresso.

* Próximo Evento: 07 a 11 de Junho de 2011.
* Local: Centreventos Cau Hansen – Joinville/Santa Catarina - Brasil
* Portal: http://www.expogestao.com.br 
* Contato: organização@expogestao.com.br



PROTECTION OFFSHORE - Feira e Conferência Internacional de Saúde e Meio Ambiente da Indústria de Petróleo Offshore
A Protection Offshore reúne os líderes de mercado da indústria offshore, com inúmeros fornecedores de produtos e serviços relacionados à proteção ambiental, segurança industrial, saúde e infra-estrutura de serviços à comunidade. O público visitante é composto por executivos líderes nos setores de proteção ambiental e saúde, formadores de opinião, autoridades Estaduais e Federais, dos Municípios da Bacia de Campos, membros das Agências Reguladoras, ONGs e líderes comunitários.

* Próximo Evento: 14 a 17 de Junho de 2011.
* Local: Macaé Centro – Centro Municipal de Convenções - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.protectionoffshore.com.br/ 
* Contato: contato@brasiloffshore.com




AMBIENTAL EXPO - Feira Internacional de Equipamentos e Soluções para Meio Ambiente
A AMBIENTAL é a plataforma ideal para o encontro entre empresas do setor, investidores nacionais e internacionais, entidades governamentais e prestadores de serviço, estimulando a troca de experiências, informações sobre as necessidades do mercado e inovações tecnológicas, sendo o principal centro gerador de negócios, relacionamentos e conhecimentos da América Latina.

* Próximo Evento: 28 a 30 de Junho de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.ambientalexpo.com.br/ 
* Contato: info@ambientalexpo.com.br



FENATERCI - Feira Nacional de Tecnologias de Reciclagem Industrial
Com o objetivo de se tornar um evento de referência voltado às questões que envolvem os benefícios ao meio-ambiente, o grupo FCEM lançou a Feira Nacional de Tecnologias de Reciclagem Industrial (FENATERCI), em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS); o evento trará à capital dos gaúchos, máquinas, equipamentos, serviços, produtos e instituições, que atuam no segmento ambiental.

* Próximo Evento: sem previsão até o momento.
* Local: Porto Alegre – Rio Grande do Sul/RS - Brasil
* Portal: http://www.fcem.com.br/site 
* Contato: +55 51 3338-0800



FRANCAL 2011 - Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios
Principal feira brasileira de negócios do setor de calçados e acessórios de moda é o evento mais importante do ano para os fabricantes brasileiros junto ao mercado interno e o melhor cenário para as relações comerciais com o mercado externo. Consolidada como a mais internacional feira do continente americano, destes segmentos, pelo grande volume de compradores internacionais que vem ao Brasil em busca de qualidade e do design brasileiro. Realizada anualmente no mês de julho, a FRANCAL lança oficialmente as coleções primavera/verão.

* Próximo Evento: 11 a 14 de Julho de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Parque do Anhembi - São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.feirafrancal.com.br  
* Contato: francal@francal.com.br



INTERSEG - Feira Internacional de Tecnologias, Serviços e Produtos para Segurança Pública
O maior evento de negócios da área de segurança pública da América do Sul é o grande palco de lançamentos do setor. A feira oferece aos profissionais de segurança pública uma oportunidade única para conhecer, avaliar, comparar e tirar dúvidas sobre novas metodologias e equipamentos destinados à modernização e melhor operação de suas organizações. Realizada há oito anos, a Interseg vem percorrendo diversos estados brasileiros, sempre em parceria com as Secretarias de Segurança Pública locais.

* Próximo Evento: 21 a 23 de Agosto de 2011.
* Local: Riocentro – Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.interseg2010.com.br/ 
* Contato: +55 21 3035-3100


PHOTO IMAGE BRAZIL - Feira Internacional de Imagem
Apresenta as últimas novidades em fotografia tradicional, digital e tudo ligado ao segmento. Reune em um mesmo lugar, os principais fabricantes, representantes e importadores de equipamentos e acessórios fotográficos. Paralelamente são realizados conferências e eventos que juntos transformam oportunidades em grandes negócios. 

* Próximo Evento: 02 a 04 de Agosto de 2011.
* Local: Transamérica Expo Center – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.photoimagebrazil.com.br/ 
* Contato: info@photoimagebrazil.com.br




BROADCAST & CABLE - Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços para Engenharia de Televisão, Radiofusão e Telecomunicações
O principal evento de Engenharia de Televisão, Rádio e Telecomunicações da América Latina é direcionado aos profissionais, empresários e executivos do mercado de produção e distribuição de conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV aberta e por assinatura, rádio, internet, indústria, produção e telecomunicações.

* Próximo Evento: 21 a 26 de Agosto de 2011.
* Local: Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.ubrafe.org.br/2011/ 




BEAUTY FAIR - Feira Latino Americana de Cosméticos e Beleza
A Beauty Fair é uma feira de negócios formatada para atender toda a cadeia produtiva do segmento da beleza; desde a indústria até o profissional consumidor. Tem como público-alvo indústrias, distribuidores, varejistas, cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, podólogos, Spa´s do Brasil e América Latina.

* Próximo Evento: 10 a 13 de Setembro de 2011.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.beautyfair.com.br/ 
* Contato: atendimento@beautyfair.com.br




FENASUCRO & AGROCANA - Feira de Negócios e Tecnologia da Agricultura da Cana-de-Açúcar
A Agrocana acontece simultaneamente à Fenasucro, XIX Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira, realizando assim a mais complexa exposição do setor canavieiro, em que é exposto o que há de mais moderno em tecnologia disponível para o segmento.

* Próximo Evento: 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2011.
* Local: Centro de Eventos Zanini – Sertãozinho/SP - Brasil
* Portal: http://www.fenasucroeagrocana.com.br/ 
* Contato: multiplus@mfe.com.br




EXPO MONEY SÃO PAULO
A Expo traz os principais temas de Educação Financeira e sobre o Mundo dos Investimentos, de forma prática e objetiva, fazendo com que as pessoas interajam com o mercado de investimentos. Os eventos Expo Money foram desenvolvidos com uma dinâmica toda especial para tornar o assunto investimento mais acessível aos participantes, sem deixar de contemplar temas do interesse do investidor experiente, pela possibilidade única de ampliar seus conhecimentos, e desenvolver novas frentes para seu perfil de investidor. 

* Próximo Evento: 22 a 24 de Setembro de 2011.
* Local: São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.expomoney.com.br 
* Contato: +55 11 3094-3442



EQUIPOTEL - Feira Internacional de Equipamentos, Produtos e Serviços para Hotéis & Restaurantes
A maior e mais completa feira de hotelaria e gastronomia da América Latina apresenta diversos eventos que atraem a visitação e o interesse do público, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Acontecem simultaneamente no mesmo espaço.

* Próximo Evento: 12 a 15 de Setembro de 2011.
* Local: Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.equipotel.com.br/ 
* Contato: faleconosco@equipotel.com.br



FEINDI - Feira de Subcontratação & Negócios da Indústria
A Feira de Subcontratação & Negócios da Indústria tem como objetivo principal reunir em um mesmo local toda a cadeia de subcontratação industrial (fornecedores, prestadores de serviço e de insumos), além de apresentar novas tecnologias e possibilitar um canal direto entre contratantes. É a melhor forma de interação entre a oferta e a procura de produtos, serviços e insumos, o que proporciona tomada de decisões, negócios rápidos e benéficos a todos os setores industriais. 

* Próximo Evento: 2012.
* Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.feindi.com.br/ 
* Contato: + 55 11 3060-5000



TECNO BEBIDA LATIN AMERICA - Feira Internacional de Soluções e Tecnologia para a Indústria de Bebidas
A mais importante feira da América Latina com foco exclusivo em tecnologia para a indústria de bebidas. Tem superado as expectativas a cada edição, contando com a participação dos principais fornecedores para a indústria de bebidas do setor do Brasil e de outros países, e com visitação de profissionais do setor, altamente qualificados.

* Próximo Evento: suspenso por tempo indeterminado.
* Local: XXX
* Portal: http://www.tecnobebida.com.br/ 
* Contato: + 55 11 3205-5000




EXPO MUSIC - Feira Internacional da Música
A maior feira de música da América Latina já é considerado o grande momento do segmento musical quando músicos e profissionais se atualizam com os lançamentos e produtos das grandes marcas de instrumentos musicais, áudio, iluminação e acessórios. Movimenta negócios que representam parcelas significativas do faturamento anual do setor, estimulando o desenvolvimento da indústria musical no País. O Expo Music é o evento esperado pelos profissionais da música em geral.

* Próximo Evento: 21 a 25 de Setembro de 2011.
* Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.expomusic.com.br 
* Contato: feiras@francal.com.br



SÓ PARA MULHERES
O primeiro evento segmentado no Brasil dirigido exclusivamente ao público feminino, com a proposta de ser “O Encontro Nacional da Mulher Moderna” e de oferecer informação atualizada, bem-estar e entretenimento para o público feminino.

* Próximo Evento: Maio de 2011.
* Local: Centro de Convenções de Goiânia – Goiás/GO - Brasil
* Portal: http://www.eventosoparamulheres.com.br/ 
* Contato: +55 62 3241-1234


HAIR BEAUTY - Feira Internacional de Beleza, Cabelo e Estética
O mais completo evento de beleza nacional, a Hair Beauty é o ponto de encontro entre os mais importantes profissionais e fornecedores dos mercados de Cabelo, Beleza e Bem-Estar. O evento reúne toda a indústria da beleza, desde os fabricantes, distribuidores e importadores de matéria-prima, produtos e equipamentos até os proprietários e profissionais de salões de beleza, Spas e centros de estética.

* Próximo Evento: 01 a 03 de Outubro de 2011.
* Local: Riocentro – Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.hairbeautyexpo.com.br 
* Contato: hairbeautyexpo@fagga.com.br




BIENAL DO LIVRO DO PARANÁ
Mais de 100 expositores irão receber um público de aproximadamente 180 mil visitantes para folhear, escolher, comprar livros e viajar com a imaginação. A Bienal do Livro do Paraná é diversão garantida para todos os tipos de público. Sua vasta programação cultural possibilita o encontro dos visitantes com aqueles que são os maiores protagonistas do evento: autores, escritores, poetas e pensadores. 

*Próximo Evento: Outubro de 2012.
* Local: Estação Convention Center – Curitiba/PR - Brasil
* Portal: http://www.bienaldolivrodoparana.com.br/ 



FFATIA – Feira de Fornecedores e Atualização Tecnológica da Indústria de Alimentação
Foi criada com o objetivo de levar até os profissionais e empresas, em seu local de origem, todo o conhecimento e tecnologia que os fornecedores da indústria alimentícia já estavam apresentando nos principais centros de realização de feiras e eventos (São Paulo e Rio de Janeiro). Criando a oportunidade de atualização ao maior número possível de profissionais e empresas a FFATIA é dirigida aos profissionais de setores de alimentos e bebidas, carne e derivados, laticínios e sucroalcooleiro.

* Proximo Evento: 16 a 19 de Outubro de 2012.
* Local: Centro de Convenções de Goiânia – Goiás/GO - Brasil
* Portal: http://www.ffatia.com.br/ 
* Contato: +55 16 2132-8936



RIO FRANCHISING BUSINESS
O evento reúne as principais redes de franquias dos mais variados segmentos, franqueados e pessoas interessadas em investir em seu próprio negócio. Tem como principal objetivo promover a realização de negócios e expansão das redes de franquias. Em paralelo à feira, palestras e workshops discutem os aspectos estratégicos e de marketing do universo do franchising, abordando assuntos de capacitação e análise de mercado.

* Próximo Evento: 06 a 08 de Outubro de 2011.
* Local: Riocentro - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
* Portal: http://www.riofranchisingbusiness.com.br/ 
* Contato: riofranchisingbusiness@fagga.com.br



EXPOSYSTEMS – Congresso e Exposição Internacional de Soluções Integradas para Feiras e Eventos
O principal ponto de encontro dos “experts” em feiras e eventos corporativos do país e único com destaque Latino Americano. O evento engloba a exposição de fornecedores para feiras e eventos corporativos e o congresso, alinhando conhecimento e networking. Os temas apresentados no congresso apontam as tendências e inovações nas estratégias de marketing e promoção em eventos para profissionais expositores, agências e organizadores.

* Próximo Evento: 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2011.
* Local: Transamérica Expo Center – São Paulo/SP - Brasil
* Portal: http://www.exposystems.com.br/
* Contato: congresso@exposystems.com.br  ou + 55 11 3025 - 5555


**********************************************************************************************************************

*Essa lista das mais importantes feiras feiras de negócios como “expos” em diferentes áreas pode servir como referencia para possíveis bons negócios ou simplesmente como valioso material de pesquisa. Para atualizações ou para estar a par das novas versões das feiras simplesmente visitem o website respectivo de cada feira ou EXPO. Se quiser indicar alguma feira ou expo que acho importante e que deve estar aqui, nos envie um email que com prazer iremos rever e considerar Para contatar Alia: Alia.SP@soulbrasil.com. Para entrar em contato com a Soul Brasil magazine em Los Angeles: Info@soulbrasil.com. . 



