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O EVENTO
A ForMóbile - Feira
Internacional da Indústria
de Móveis e Madeira é o
principal evento do setor na
América Latina, destinado
aos profissionais e empresas
nacionais e internacionais
envolvidos na cadeia moveleira.
A oitava edição aconteceu
entre os dias 10 e 13 de julho
de 2018, no São Paulo Expo,
e foi marcada por grandes
inovações, novas atrações
e números expressivos de
expositores, de visitantes e de
participações nos conteúdos
exclusivos e direcionados.

SETORES
PRESENTES
EXPOSITORES
MÁQUINAS / INSUMOS
MATÉRIAS-PRIMAS
FERRAGENS / ACESSÓRIOS
EQUIPAMENTOS
COMPONENTES

FÁBRICAS DE MÓVEIS EM SÉRIE
MARCENEIROS E MARCENARIAS
DE TODOS OS PORTES
REVENDAS / MADEIREIROS
DESIGNERS DE PRODUTOS
ARQUITETOS

VISITANTES

BALANÇO
FORMÓBILE

59.160

visitantes

Mais de

500

marcas

2018
Mais de

70 HORAS
de conteúdo

NOVO LOCAL
FORMÓBILE
No maior e mais moderno pavilhão de
exposições da América Latina, imensa
satisfação de expositores e visitantes:
•

•

“A nova casa da
ForMóbile superou
nossas expectativas.
O pavilhão é excelente e
a infraestrutura é ótima”
Humberto Oliveira, da
Guararapes (EXPOSITOR)

Infraestrutura MODERNA
•
Pavilhão TOTALMENTE CLIMATIZADO
•
Mais CONFORTO e COMODIDADE para
expositores e visitantes
• Edifício garagem com mais de 4.500 vagas
cobertas de estacionamento
•
Facilidade de acesso e transfer gratuito oferecido pela
feira do Metrô Conceição e do Aeroporto de Congonhas
Ampla rede de hotelaria e hospedagem nas proximidades

A nova localização é muito boa.
O acesso é fácil, com opções de
hospedagem e próximo do aeroporto.
Além da ótima distribuição da feira, o
que facilita nossa visita.
Gustavo Nascimento - Di Qualitá
Estofados | Anchieta/SC (VISITANTE)

“Já estivemos em outras edições e
hoje chegamos mais fácil e rápido.
Estamos próximos de pontos
estratégicos da cidade. O novo local
foi uma ótima escolha”
Jonatas Favero, Comelli Mobiliários
| Chopinzinho/PR (VISITANTE)

APOIADORES

REGIÃO CARMO DO CAJURU

VISITAÇÃO
A ForMóbile
recebeu visitantes
de TODOS os
estados brasileiros e
outros 32 países.

2,6%

8,2%

NORTE

3,5%

SP - 40,2%

PR - 12,1%
MG - 10,2%
SC - 8,1%
RS - 8,1%
ES - 3,8%
RJ - 3,2%
Outros - 14,3%

CENTRO-OESTE

NORDESTE

57,4%

SUDESTE

28,3%

SUL

VISITAÇÃO
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
PERU
PARAGUAI
URUGUAI
COLOMBIA
EQUADOR
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
OUTROS

Visitantes de 32 países dos cinco
continentes, com predominância
da América Latina!

17,8%
13,8%
11,1%
10,4%
9,2%
6,5%
6,3%
4,3%
4,1%
2,4%
1,6%
12,5%

VISITAÇÃO
POR RAMO DE ATIVIDADE
Outros
Madeireiras
6,9%
9,1%

Revendas

35,1%
14,7%

11,8%
Arquitetos,
designers,
especificadores

Fábricas
de móveis

22,4%
Marcenaria

VISITANTES
CARGO
Diretor, presidente,
proprietário

Gerente,
coordenador

Engenheiro/
Técnico

Autônomo

53,2%

19,8%

16,5% 4,5%
Outros

6%

95%

dos visitantes
têm intenção de
retornar à ForMóbile
em 2020

85%

dos visitantes têm
papel fundamental
no processo de
compra da empresa

72%

dos visitantes foram
à ForMóbile com a
intenção de realizar
negócios

VISITAÇÃO

QUALIFICADA

VISITAÇÃO

QUALIFICADA

RODADA INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS
Projeto Comprador
Coordenado pelo Sindmóveis (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento
Gonçalves) e promovido em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos).

209 reuniões

entre empresas brasileiras e importadores vindos de oito países:
África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru.

Durante o evento, foram gerados negócios que têm previsão de atingir,
em 12 meses, a ordem de US$

3.155 milhões.

ATRAÇÕES E NOVIDADES

Realizado pela Alternativa Editorial / Revista Móbile, o Prêmio Top
Móbile é considerado o mais importante do setor moveleiro nacional.
A cerimônia da 13ª edição aconteceu no primeiro dia da ForMóbile e
reconheceu as marcas mais lembradas em 26 categorias do segmento
de Fornecedores da Indústria e 21 em Fabricantes de Móveis.

ATRAÇÕES E NOVIDADES

ESPAÇO
MADEIRA

Idealizado em parceria com a Revista Referência e apoio da ABIMCI
(Associação da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente),
o Espaço Madeira reuniu expositores de fornecimento de madeira
maciça e produtos relacionados, que compõem o setor de grande
importância e relevância no segmento moveleiro nacional e internacional.
Para as 12 empresas participantes, estar na ForMóbile em um
ambiente exclusivo, ofereceu oportunidades únicas para o networking,
possibilidades de negócios, troca de experiências e acesso às novidades de
uma forma assertiva e eficiente.

ATRAÇÕES E NOVIDADES
Mais de 20 horas de conteúdo qualificado e direcionado para
designers de produtos, arquitetos e interessados em novidades e
tendências do setor moveleiro.
PATROCÍNIO:

ATRAÇÕES E NOVIDADES
Mais de 20 horas de palestras para industriais e fabricantes,
incluindo temas com cenário econômico, manufatura
avançada e novas tecnologias.
PATROCÍNIO:

ATRAÇÕES E NOVIDADES
CIRCUITO MANUFATURA DO FUTURO
A experiência de viver uma demonstração do processo da
Indústria 4.0 ao vivo! Os visitantes puderam presenciar o
funcionamento da cadeia por meio da construção de um Tangran
– quebra-cabeça chinês formado por um conjunto de sete peças.
REALIZAÇÃO:

APOIO:

ATRAÇÕES E NOVIDADES

Palestras e debates destinadas a
profissionais da área de marcenaria
e interessados no setor.

PATROCÍNIO:

ATRAÇÕES E NOVIDADES

BY STOPA LAB

Apresentações ao vivo e interação com o público dos
principais youtubers e influencers da marcenaria!

Daniel Stopa Stopa Lab
Felipe Miranda Canal da Poeira
Eduardo Casa Grande
Odair Lucas
Edson Oséas Tudo em Torno
Letícia e Fernanda Lumberjills
Elias Leão Marcenaria Faça Você Mesmo
Fernando Belchior Marcenaria Fina
Waldênia Caraca Tudo sobre Paletes
Amarildo Móveis Demolição
Will Araújo Oficina Carcará Garagem

12 vídeos gravados
durante a feira com
84 mil visualizações:
+ de 30 mil visualizações no
Canal Oficial da ForMóbile.
+ 54 mil visualizações
nos canais parceiros!

PATROCÍNIO:

APOIO:

CARAVANAS E GRUPOS
A ForMóbile recebeu dezenas de Caravanas com grupos de
associações, empresários e instituições de ensino vindo de
diferentes estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná.

REDES SOCIAIS
Cobertura especial
Interação com o público
Ações com expositores

Mais de
900 mil pessoas
alcançadas no
período da feira!

200 mil
visualizações

dos vídeos
especiais de
cobertura da feira!

+ 30 mil

seguidores nas redes sociais
da ForMóbile!

ENGAJAMENTO

+ 50 MIL interações com publicações e “ # ” da feira!

VEJA MAIS:

Clique o confira os vídeos com demonstrações
no Espaço Maker da ForMóbile 2018!
Veja aqui os principais highlights
da ForMóbile 2018

ForMóbile Digital

Cobertura da feira e conteúdos exclusivos
para download que conectam visitantes e
expositores com o setor 365 dias no ano!

DEPOIMENTOS EXPOSITORES

“

A ForMóbile é o melhor
evento do setor moveleiro.
Presença obrigatória para
marceneiros, industriais
e designers”
Eunice Monteiro - Formica

“

A ForMóbile é uma feira
muito importante para a
Homag, já que o público é
bastante interessado em novas
soluções e tecnologias”
Marlise Rabuske - HOMAG

“

Participar da ForMóbile é
de grande importância para
nós, por isso estamos aqui
pela sétima vez. É a nossa
principal feira do Brasil e
de toda a América Latina.
Aqui estão nossos principais
lançamentos e conceitos”
Fabio Rossini - Hafele

“

Estamos com a ForMóbile
desde a primeira edição.
Confiamos muito na ForMóbile
e acreditamos que estar aqui
é muito importante para
apresentar nossos produtos,
encontrar nossos clientes e
participar do mercado de uma
maneira geral”
Gilson Villatore – GIVI

“

Participamos
assiduamente porque a
ForMóbile é o evento mais
importante do setor. É uma
feira de negócios, a Renna
vem pra cá para realmente
fechar negócios e parcerias”
Eduardo Toledo - RENNA

“

A ForMóbile é a principal
feira do segmento. Aqui estão
nossos grandes clientes.”
Camila Contato - Duratex

“

Nós investimos
bastante porque confiamos
na ForMóbile. É o evento
onde todas as soluções
para o segmento moveleiro
estão concentradas”
Camila Bartalena - Rehau

“

Por ser a principal feira do
setor, fizemos um investimento
alto para trazer lançamentos
mundiais da marca e ser o maior
estande da ForMóbile 2018”
Tiago Costa – SCM

“

A Maclinea participa desde
a primeira edição da ForMóbile.
É uma feira que atrai pela
localização e facilidade de
logística, além da proposta da
feira, que é muito bem divulgada
e nos auxilia na captação de
novos clientes”
Alberto Luparia – Maclinea

DEPOIMENTOS VISITANTES

“

O novo pavilhão e os novos
expositores deixaram a feira
ainda melhor. Viemos em busca
de coisas novas e estamos
muito satisfeitos”
Ana Yajima
SITTI DESIGN | Campinas/SP

“

Eu sempre venho
na ForMóbile e acho
indispensável para me manter
atualizado e antenado ao que
acontece no setor”
Wendel de Arruda
Arquiteto | São José do Rio
Preto/SP

“

Para nós, a ForMóbile
representa inovação para
os nossos clientes. Estamos
aqui para aprimorar nossos
conceitos de móveis e levar
isso para eles”.
Ediel Correa

Encanto Design Móveis Planejados
| Santa Cruz do Rio Pardo/SP

“

Além de ver as novidades e
possibilidades, compramos os
equipamentos e maquinários
que estávamos procurando
para a nossa empresa em uma
ótima negociação.
Marcos Crus
Madefran | São Paulo/SP

“

A ForMóbile serve para
expandir os horizontes dos
materiais que a gente utiliza
na fábrica. A feira me ajudou a
encontrar novas possibilidades
e trocar ideias com profissionais
muito qualificados”
Rodrigo Petry
Aristeu Pires Design | Canela/RS

“

“

A ForMóbile é a
melhor maneira que temos
de ter acesso às novidades
e tecnologias, além de visitar
nossos fornecedores e
conhecer outros”
Paulo Joaquin Nascimento

Indústria de Móveis Panan | Linhares/ES

“

É uma feira muito importante.
Estamos muito interessados nos
negócios e mercado de madeira
entre Brasil e Peru. Já fizemos
reuniões com vários fornecedores
e acredito que teremos
resultados muito bons”
Michell Penã
ASA Global Logistic | PERU

É a segunda vez que venho na ForMóbile e valeu muito a pena.
Tudo o que um vim proposto a adquirir de conhecimento de novos
materiais, máquinas e tendências, encontrei aqui. Para mim, a feira
está consolidada como referência no setor”
Bruno Pires
b2b Empreendimentos | Itaperuna/RJ

A GENTE SE VÊ EM 2020!

FEIRA INTERNAC IONAL DA I ND ÚSTRI A D E M ÓVEI S E M AD E I RA

30 DE JUNHO A
03 DE JULHO
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