ForMóbile apoia produção de série contando a história da Marcenaria
brasileira
A ForMóbile – Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira é uma das
apoiadoras do projeto Marcenarias do Brasil, uma série em 8 episódios produzida para
a plataforma Youtube, idealizado por Daniel Stopa, marceneiro e influenciador digital e
criador do Stopa Lab um dos maiores canais digitais de marcenaria.
Foram percorridos oito Estados, mais de 30 cidades e a ideia foi contar a história das
Marcenarias do Brasil e a história do Brasil pelo olhar dos brasileiros marceneiros que
contribuíram com a construção do País. Os pólos moveleiros do Sul, a herança do
período colonial, os últimos 30 anos e as mudanças causadas pelos novos materiais e
tecnologias, a contribuição da imigração japonesa, nossa tradição artesanal e os grandes
designers da nossa história estão entre os temas dos oito episódios desta série.
Foram abordados também temas como sustentabilidade, marcenarias cujo o processo
e o produto fogem do convencional e a relação entre a paixão e o ofício, que trata de
hobistas e profissionais apaixonados pelo trabalho com a madeira.
“Esse material não é apenas uma homenagem, mas também uma maneira de dar
visibilidade a essa profissão que tanto contribui para o desenvolvimento de nosso país.
O apoio da ForMóbile reforça nosso compromisso em, cada vez mais, contribuir com a
profissionalização e evolução desses profissionais”, aponta Liliane Bortoluci, diretora da
Feira ForMóbile.
A série será lançada no dia 29 de agosto nas plataformas oficiais do Stopa Lab.
A ForMóbile é considerada o principal evento do setor moveleiro na América Latina. A
feira pretende reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais e deve receber mais
de 60 mil visitantes de mais de 30 países em busca de novas tecnologias e atualização
profissional. A feira acontece entre os dias 30 de junho e 03 de julho, no SP Expo, em
São Paulo.

ForMóbile - Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira
Data: 30 de junho a 3 de julho de 2020
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São
Paulo – SP)
Promoção e organização: Informa Markets

Information Classification: General

Setores em exposição: máquinas e equipamentos, insumos e matérias-primas, ferragens e
acessórios, componentes e produtos para colchões e estofados.
Perfil dos visitantes: marceneiros, indústrias de móveis em série, arquitetos, designer de
interiores, madeireiros e revendas do setor.

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.
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