PROGRAME-SE: FORMÓBILE ABRE CREDENCIAMENTO PARA EDIÇÃO 2020
A 9ª ForMóbile – Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira acontece de 30
de junho a 3 de julho de 2020, no São Paulo Expo, em São Paulo, com cerca de 600
marcas expositoras que apresentarão novidades em acessórios e componentes,
máquinas e equipamentos, ferragens, matérias-primas e insumos.
O credenciamento para garantir presença no principal evento do setor na América
Latina já está aberto e pode ser realizado diretamente no site da feira:
www.formobile.com.br/pt/credenciamento.html. De forma prática e intuitiva, o
visitante conclui em poucos instantes o cadastro que dará acesso a quatro dias de
programação especial com acesso a conteúdo exclusivo, apresentação de produtos
inovadores, conhecimento de tecnologia de ponta e ambiente propício para
concretização de negócios com os principais players do mercado.
Com foco em apresentar todas as soluções do segmento aos principais envolvidos no
processo de criação e produção do mobiliário (arquitetos, designers de produtos,
fabricantes de móveis em série, marceneiros, revendas e madeireiros), a ForMóbile
prepara uma edição com ações significativas que visam impulsionar o segmento.
A rede de conteúdo está ainda mais dinâmica, segmentada e, em 2020, consolida-se
como importante ferramenta de debate para o crescimento e fortalecimento do setor
moveleiro. No ForMóbile Trends, o público verá as tendências e o que há de mais atual
em relação ao design para produção de móvel; a Indústria do Futuro, traz o foco na
tecnologia e novidades para a indústria; Marcenaria Moderna, é voltado aos
profissionais da área com temas como gestão de projetos e workshops práticos.
Outro destaque, é a nova versão ainda mais aprimorada e interativa do Espaço Maker. A
área destinada a demonstração ao vivo de produção de diversas peças evoluiu e trará, além das
tradicionais apresentações de renomados influencers do setor, uma parceria significativa entre
arquitetos e marceneiros trabalhando juntos no mesmo projeto.
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Entre as atrações confirmadas também está mais uma realização do tradicional Prêmio Top

Móbile e o Espaço Madeira, dedicado a promover ainda mais o segmento de madeira
maciça no mercado.
Sobre a Informa Markets
A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados especializados para fazer
negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de 550 eventos e marcas
internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e Nutrição, Infraestrutura,
Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom, Metal Mecânico, entre
outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades de networking,
viver experiências e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais, conteúdo digital
especializado e soluções de inteligência de mercado, construindo uma jornada de
relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano.
Para mais informações, visite www.informamarkets.com.br
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