


Feiras e Eventos
2023



Segmento Logístico



Intermodal South America
2023

 
28 de fevereiro até 3 de março

 
São Paulo

 
Foco no comércio exterior, no

transporte e na logística.

Logistique

 22 até 24 de agosto

Joinville, SC

Focada em logística, transporte e
comércio exterior, a feira traz
novidades em tecnologia e

soluções de vários tipos para o
transporte de cargas, importação

e exportação.



Autocom
 

28 até 30 de março
 

São Paulo
 

Foco em softwares, meios de
pagamento, revenda,

infraestrutura, distribuição e
logística.

 

Brasil LOG 
 

24 até 26 de maio
 

 Jundiaí, SP
 

 Foco em transporte,
embalagem, veículos de carga,

portos e ferrovias.



Segmento Agricultura e
Alimentício



AGRISHOW
 

01 a 05 de Maio 
 

Ribeirão Preto, SP
 

Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola em Ação.

Fruit Logistica

 8 até 10 de Fevereiro

Berlin, Alemanha

Abrange todos os setores do
negócio de alimentos frescos e

fornece uma visão completa das
mais recentes inovações,

produtos e serviços em todos os
elos de  supply chain

internacional.



Anuga
 

07 até 11 de Outubro
 

Colônia, Alemanha
 

Setores: Brindes, Peixe, Frutos
do Mar, Alimentos Orgânicos,

bebidas, Indústria da
Alimentação, Festas,

Artesanato, Alimentos

Sial America

 28 até 30 de Março

Las Vegas, EUA

Conecta uma base de expositores
de fabricantes de alimentos e

bebidas a varejistas,
importadores, exportadores,

distribuidores e atacadistas de
produtos alimentícios.



FISPAL
 

27 até 31 de Junho
 

São Paulo, SP
 

 Maior evento de negócios do
setor de alimentos, bebidas,
proteínas e embalagens em

São Paulo

FOODEX 
 7 até 10 de Março

Chiba, Japão 

A FOODEX é uma das maiores
feiras internacionais de alimentos

e bebidas da Ásia. Oferecem
diversas soluções para resolver

problemas alimentares globais e
é o portão de entrada para o
mercado alimentício na Asia.



Segmento Calçados e
Acessórios



ZERO GRAU
 

20 até 22 de Novembro
 

Gramado, RS
 

 Salão de Tendências em
Calçados e Acessórios é uma
feira focada em lançamentos,

moda e tecnologia que
antecipará as novidades para o

proximo ano.

GDS

 5 até 7 de Março

Düsseldorf, Alemanha

 Global Destination for Shoes &
Accessories: Encontro

internacional de tendências e
clientes para exportação.



COUROMODA
 

16 até 18 de Janeiro
 

São Paulo, SP
 

 Feira internacional de
calçados, marroquinaria e

acessórios, o mais importante
evento realizado na América
Latina, promove negócios e

promove networking no
mercado calçadista.

SAPICA 

 7 até 9 de Março

León, México

 Apresenta as novidades de
empresas de México e

internacionais relacionadas aos
setores de Calçados



EXPO ÓPTICA
 

12 até 15 de Abril
 

São Paulo, SP
 

Atrai as maiores marcas
mundiais que disputam a

preferência do consumidor
brasileiro. A Expo Óptica

cumpre seu papel como pólo
de realização de negócios.

MICAM 

 19 até 21 de Março

Milão, Itália

Principal feira mundial de
calçados promovida pela

Assocalzaturifici, é única: um
evento de referência para

concessionários de todo o mundo.



Segmento Automobilístico e
Autopeças



AUTOMEC
 

25 até 29 de Abril
 

São Paulo, SP
 

Conta com as principais marcas
de reposição, manutenção,

reparação, acessórios e
equipamentos automotivos

para todos os tipos de veículos.

AUTOMECHANIKA

10 até 14 de Setembro (2024)

Frankfurt, Alemanha 

Inovações dos principais players
internacionais, novas tecnologias

e tendências em um ponto de
encontro internacional da

indústria manufatureira, oficinas
mecânicas e comércio

automotivo.



TOKYO MOTOR SHOW
 

24 até 26 de Março
 

Chiba, Japão
 

Esta feira de automóveis é uma das
maiores do mundo e exibe veículos

comerciais, carros e motos.
Os fabricantes de automóveis muitas

vezes revelam seus lançamentos aqui.
 

NT Expo 2023
 

28 de fevereiro até 2 de março
 

São Paulo
 

Setor ferroviário, com a presença
de operadores, fabricantes de

materiais ferroviários, empresas de
logística e técnicos do governo.

 



Segmento saúde e beleza



ESTETIKA
 

27 até 30 de Agosto 
 

São Paulo, SP
 

Maior evento de estética da
América Latina.

 
 

FCE PHARMA
 

13 até 15 de Junho
 

São Paulo, SP
 

Feira mais importante do setor
farmacêutico da América Latina, onde
milhares de profissionais conhecem

os últimos lançamentos tecnológicos
nos setores de matéria-primas,

embalagens, máquinas,
equipamentos e prestações de

serviços.



HOSPITALAR
 

23 até 26 de Maio
 

São Paulo, SP
 

Ponto de encontro das principais e
mais importantes empresas do

setor de saúde, capacitou ótimos
negócios e entregou mais de 30

congressos e arenas de conteúdo.
 

HOSPITALMED
 

25 até 27 de Outubro
 

Recife, PE
 

Encontro de fornecedores de
Produtos, Equipamentos, Serviços,

Tecnologia e Conteúdo para Hospitais,
Laboratórios, Farmácias, Clínicas,

Consultórios e Profissionais da Saúde.



HOSPITALAR
 

23 até 26 de Maio
 

São Paulo, SP
 

Ponto de encontro das principais e
mais importantes empresas do

setor de saúde, capacitou ótimos
negócios e entregou mais de 30

congressos e arenas de conteúdo.
 

HOSPITALMED
 

25 até 27 de Outubro
 

Recife, PE
 

Encontro de fornecedores de
Produtos, Equipamentos, Serviços,

Tecnologia e Conteúdo para Hospitais,
Laboratórios, Farmácias, Clínicas,

Consultórios e Profissionais da Saúde.



Outros segmentos



ABM Week
 

1 até 3 de Agosto 
 

São Paulo, SP
 

Setores de metalurgia,
materiais e mineração e 
 intercâmbio tecnológico.

 
 

Intersolar
 

29 até 31 de Agosto 
 

São Paulo, SP
 

Energia fotovoltaica,
Tecnologias de produção FV,
Tecnologias termossolares,
Armazenamento de energia

 



Agradecemos pela parceria em 2022!


