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Um grande mercado, diversos
setores e muitos negócios em vista

Chapecó atua como capital da região oeste
catarinense, concentrando boa parte das empresas,
empregos e produção regional. Onde encontram-se
sedes das principais empresas processadoras e
exportadoras de carnes de suínos e aves e derivados
do Brasil. Mas a força dessa região vem de uma
multiplicidade de pequenas e médias empresas
espalhadas por mais de 50 municípios. Uma força
consumidora de máquinas, insumos e equipamentos,
que atendem à indústria agropecuária e alimentícia,
cada vez mais mecanizada e automatizada. A maneira
mais eficiente de chegar a essa grande quantidade
de empresas pulverizadas na região é através da
EletroMetalMecânica, que estará reunindo em 4 dias
os empresários dessas cidades em visita à feira, além
dos visitantes vindos de todo o sul do Brasil.

A EletroMetalMecânica, recebe

visitantes de empresas de diversas áreas de atuação,
que irão diversificar sua carteira de clientes.
Segmentos ainda pouco explorados pela indústria,
mas que são fortes compradores, visitarão a feira.
Entre os setores de interesse dos visitantes
destacam-se a produção de máquinas, equipamentos
e peças em aço inox, automação industrial e TI,
energia e tecnologia ambiental, fornecimento
industrial, engenharia de produção e medição e
controle de processos.

Um novo mercado, onde o setor metal

mecânico vem crescendo e se especializando na
produção de equipamentos para frigoríficos, além de
atender também o setor madeireiro de fabricação de
móveis, papel e celulose. Vem impulsionando toda
uma gama de indústrias nos setores da feira, que se
mantém forte, apesar das oscilações da economia
nacional. Atualmente o setor de transformação é o
que mais gera empregos na região, com 34% dos
postos de trabalho. E apenas no setor
eletrometalmecânico estão mais de 10% das
empresas da região oeste, sendo que nas cidades de
Chapecó, Xanxerê e Concórdia, esse número sobe
para 57%. É o setor que mais cresce, desenvolve
tecnologia, presta serviços e confere capacidade
competitiva à região. Produz equipamentos com
tecnologia mundial para a agroindústria, sistemas de
refrigeração e transporte refrigerado, gera produtos
específicos para a agricultura e proporciona
manutenção industrial de alto nível para
equipamentos diversos, utilizados em outros
segmentos de atividade.

A cidade sede do evento, além de
ser o polo industrial da região, apresenta boa
infraestrutura: servida por 4 rodovias, aeroporto que
movimenta 750 aeronaves mensalmente, mais de 30
hotéis, shopping center, e um porto seco no distrito
industrial para agilizar a exportação de bens da
região. Já estão em obras 2 ferrovias: uma

Número de empresas
por setor em Chapecó,
Xanxerê e Concórdia

Outros
Eletrometalmecânico

Garanta já a oportunidade de
realizar bons negócios, fixar sua
marca e conquistar novos
mercados, apresentando seus
diferenciais para esse público.

interligando Chapecó ao porto de Itajaí e outra, no
sentido norte-sul a outros estados brasileiros.
Vários eventos empresarias são bem-sucedidos em
Chapecó, com destaque para a Mercoagro, que está
em sua 10ª edição e é a maior feira do setor na
América Latina, com expositores e visitantes vindos
de diversos países.

SETORES EM EXPOSIÇÃO

DIVULGAÇÃO

Peças usinadas

Anúncios em veículos especializados

Moldes, matrizes e dispositivos

Divulgação junto às entidades do setor

Matérias-primas (aço inox, aços em geral e não-ferrosos)

Newsletters

Prensas, máquinas e equipamentos para corte e
conformação

Cartazes

Ferramentais para estamparia
Tintas industriais
Tratamento térmico e de superfícies
Automação industrial e controle de processos

Convites direcionados aos profissionais do setor
Website
Selos alusivos
Panfletos

Máquinas para fundição

Campanha de rádio e outdoor nas principais cidades do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Equipamentos e insumos de solda e caldeiraria

Assessoria de imprensa exclusiva para o evento

Máquinas para indústria plástica e borracha

Banner eletrônico do evento nos principais sites do setor

Máquinas ferramenta e periféricos

Visitas e promoções em outras feiras do setor

Ferramentas de corte

Ampla cobertura da mídia especializada

Manutenção industrial

Redes Sociais (Twitter, Facebook, Flickr e YouTube)

Lubrificantes industriais
Hidráulica e pneumática, bombas e válvulas,
compressores, cilindros e equipamentos
Motores, acoplamentos, redutores e engrenagens
Controle de qualidade e metrologia dimensional e de
forma

RAZÕES PARA EXPOR

Software (CAD/CAM/CAE/Industrial)

Maior rentabilidade. Você seguramente fará
contatos qualificados pela metade do custo de
outras ações de marketing

Equipamentos para movimentação e armazenagem

Conhecer o mercado e avaliar a concorrência

Projetos e serviços específicos para a indústria
Eletrometalmecânica

Aprender melhor as necessidades dos clientes e
formas pretendidas de compras

Digitalização e prototipagem

É a melhor plataforma para lançar novos produtos
e serviços

Bancos, Associações, Entidades e Publicações Técnicas

Expandir vendas para novos mercados

Participando da EletroMetalMecânica 2018 você
faz parte de uma rede de fabricantes e prestadores
de serviços que abrange todo o Brasil, em especial
o Sul. A Messe Brasil divulgará os lançamentos da
feira a todos os seus clientes e contatos, em seus
canais de comunicação.

Promover a imagem e aumentar a visibilidade da
sua marca
Colocar as informações de seus produtos e serviços
nas mãos daqueles que têm poder de decisão
Os visitantes vêm à feira em busca de soluções e
fornecedores para suas demandas

A Nova Organizadora
Com o intuito de tornar o evento uma referência em Santa Catarina e no Brasil, o
Simec junta forças com a Messe Brasil, que passa a organizar o evento a partir
desta sétima edição. A empresa responsável por eventos de grande sucesso no
setor metalmecânico, a exemplo da Interplast, que é um dos mais importantes
eventos do setor plástico na América Latina, também organiza a Powergrid Brasil,
evento ligado ao setor elétrico, que irá para a quinta edição em 2018.
Em mais de 20 anos, a nova organizadora já acumula acima de 50 eventos
técnico-empresariais bem-sucedidos, vários destes de abrangência internacional.
É o resultado do estilo europeu em organizar eventos e dos mais de 30 anos de
experiência que a empresa herdou dos seus fundadores. Hoje a Messe Brasil
conta com profissionais com grande experiência e formação em diversas áreas,
além do apoio das principais entidades setoriais e órgãos do Governo.

Hotsite do evento com informações
atualizadas dos expositores

Totens multimídia e interativos na feira
para consultas rápidas e aprofundadas

Campanhas focadas e dirigidas por SMS
e Google AdWords

Coletor de dados com scanner
infravermelho para os expositores

Informação organizada nas redes sociais:
Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn

Jan 2017 -

Aplicativo exclusivo do evento para
iOS e Android

WWW.BRUNING.NET

Algumas das ferramentas utilizadas

Recentemente a empresa aumentou o seu portfólio de feiras com excelentes
resultados e, na atualidade, é a maior promotora de eventos técnico-empresariais
do Sul do Brasil.

Os principais eventos da Messe Brasil abrangem diversos setores da indústria

Metalmecânico

Construção

Plástico

Ferramental

Metalúrgico

Energia

Mineração

Intermach
10 Edições
4170 Expositores
376 mil Visitantes

Intercon
11 Edições
1780 Expositores
404 mil Visitantes

Interplast
9 Edições
3530 Expositores
229 mil Visitantes

EuroMold Brasil
3 Edições
235 Expositores
70 mil Visitantes

Metalurgia
10 Edições
3130 Expositores
180 mil Visitantes

Powergrid Brasil
4 Edições
185 Expositores
40 mil Visitantes

Metal Mineração
1 Edição
100 Expositores
10 mil Visitantes

Informações Gerais da EletroMetalMecânica 2018
Data

6 a 9 de Março

Reserva de Espaço

Horário

14h00 às 21h00

Eventos Paralelos

Local

Parque de Exposições Tancredo Neves
Chapecó SC
Realização

www.eletrometalmecanica.com.br
- Congresso Técnico do Setor
Eletrometalmecanico
- Rodada de Negócios do Setor
Eletrometalmecanico

Organização
(47) 3451 3000
www.messebrasil.com.br
feiras@messebrasil.com.br

Ficha

EletroMetalMecânica
Feira e Congresso de Tecnologia para a Indústria Eletrometalmecânica
6-9 MAR 2018 - Chapecó SC - Parque de Exposições Tancredo Neves

Preencher este formulário e enviar para o fax (47) 3451 3001 ou para o e-mail: feiras@messebrasil.com.br

1.1 DADOS DA EMPRESA EXPOSITORA
Razão Social
Nome fantasia

Nome para Planta da Feira

CNPJ

Inscrição estadual

Endereço

Nº

Bairro

CEP

Cidade

UF

Telefone

Fax

Website
Segmento de atuação
Responsável pela assinatura do contrato

Cargo

e-mail

Telefone Celular

Contato comercial

Cargo

e-mail

Telefone Celular

1.2 ENDEREÇO DE COBRANÇA
Mesmo do endereço indicado acima
Contato para cobrança
e-mail

Cargo

Endereço

Nº

Cidade

CEP

UF

Telefone

Fax

Telefone Celular

2.1 RESERVA DE ESPAÇO (SUJEITO A CONFIRMAÇÃO)
Área (mínima: 16m²)

N º stand pretendido

m²

Valor da área por m² sem montagem: R$ 350,00

R$
Valor total da área

2.2 SERVIÇOS (PARA OS 4 DIAS DA FEIRA)
Descrição

Quantidade / Tipo

Valor unitário

Segurança

Vigilância exclusiva para o stand das 21h00 às 14h00

R$ 1.000,00 – valor único

R$

Hidráulica

Água e deságüe

R$ 120,00 – valor único

R$

R$ 600,00 por coletor

R$

R$ 12,00 por m²

R$

R$ 180,00 por kVA

R$

R$ 400,00 por ponto no stand

R$

R$ 300,00 por ponto

R$

R$ 800,00

R$

Coleta de dados

Sub-total

N º de coletores
Limpeza do stand
Área do stand

m²

Energia elétrica
Ar comprimido
Internet Wi-Fi
Horário Workshop

kVA 220V monofásico 60Hz
N º de pontos
N º de pontos

Stand Bronze *
Stand Prata *

kVA 380V trifásico

Área do stand
Área do stand

m² Montagem do Stand

R$ 180,00 por m²

R$

m² Montagem do Stand

R$ 240,00 por m²

R$

Valor total de serviços

R$

* Memorial descritivo, planta e outras informações: www.eletrometalmecanica.com.br

3.1 FORMAS DE PAGAMENTO E ASSINATURA
R$
Total Geral (área + serviços)

N º de parcelas

R$
Valor da parcela

10
20
30
ou no dia:
Escolha o dia do vencimento - Parcelamento até 2/2018

Enviar nota fiscal a cada mês
Enviar nota fiscal no último pagamento
Empresa Optante pelo Simples Nacional
MESSE BRASIL - FEIRAS E PROMOÇÕES LTDA.

Data / Local

Carimbo da companhia / Assinatura

Rua Araranguá, 77 - Térreo - Joinville SC - CEP 89204-310 • Fone: (47) 3451 3000 • Fax: (47) 3451 3001 • feiras@ messebrasil.com.br • www.messebrasil.com.br

Stand

EletroMetalMecânica
Feira e Congresso de Tecnologia para a Indústria Eletrometalmecânica
6-9 MAR 2018 - Chapecó SC - Parque de Exposições Tancredo Neves

Montagem do Stand
Modelo PRATA

Perspectiva

Planta Baixa
4.00

Vizinho

Vizinho ou parede do pavilhão

5.00

Balcão
Vitrine

Vizinho

Memorial Descritivo
• Piso com forração de carpete cinza sobre tablado e rampa para
pessoas em cadeiras de rodas.
• Paredes e testeiras com painéis brancos e vidros cristal.
• Porta sanfonada sem chave de PVC branca no depósito.
• Porta com chassi de alumínio e vidro cristal na sala.
• Mobiliário: 1 mesa com 3 cadeiras, 1 vitrine 1,00 x 0,50 x 2,20m com
1 prateleira,1 balcão vitrine 1,00 x 0,50 x 1,00m, 2 prateleiras 1,00 x
0,50m no depósito.
• Elétrica: Testeira curva 2 spots, show room 4 spots, depósito 1 spot,
todos com braço e lâmpadas de 70W, sala 2 calhas com lâmpadas
fluorescentes de 20W, 2 tomadas, sala e depósito.
• Logotipo: 2 unidades em vinil chapado 1 cor nas testeiras.

Rua
Imagem ilustrativa - 20m² (dentro de ilha)

Valor da locação do stand montado: R$ 240,00/m2 (Este valor não inclui o espaço na feira).
Área mínima a partir de 15m2

Modelo BRONZE

Planta Baixa

Perspectiva

4.00

Memorial Descritivo
• Piso com forração de carpete cinza sobre tablado e rampa para
pessoas em cadeiras de rodas.
• Paredes e testeiras com painéis brancos.
• Porta sanfonada sem chave de PVC branca no depósito.
• Mobiliário: 1 mesa com 3 cadeiras, 1 vitrine 0,50 x 0,50 x 2,20m com
1 prateleira,1 balcão vitrine 1,00 x 0,50 x 1,00m, 2 prateleiras 1,00 x
0,50m no depósito.
• Elétrica: Testeira curva 2 spots, show room 6 spots, todos com braço
e lâmpadas de 70W, 2 tomadas, show room e depósito.
• Logotipo: 1unidade em vinil chapado 1 cor na testeira.

Balcão
Vitrine

Vizinho

4.00

Vizinho

Vizinho ou parede do pavilhão

Rua

Imagem ilustrativa - 16m² (dentro de ilha)

Valor da locação do stand montado com tablado: R$ 180,00/m2 (Este valor não inclui o espaço na feira).
Área mínima a partir de 9m2

MESSE BRASIL - FEIRAS E PROMOÇÕES LTDA.
Rua Araranguá, 77 - Térreo - Joinville SC - CEP 89204-310 • Fone: (47) 3451 3000 • Fax: (47) 3451 3001 • feiras@ messebrasil.com.br • www.messebrasil.com.br
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MESSE BRASIL
Sala de Imprensa

70

CREDENCIAMENTO

SAÍDA
PRINCIPAL

Realização:

49

* 2 = Nº Stand
* 16 = m2

ENTRADA
PRINCIPAL

Apoio:

(47) 3451 3000 - www.messebrasil.com.br - feiras@messebrasil.com.br

