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FORMÓBILE PARTICIPA DA FITECMA NA ARGENTINA 

 

De 02 a 06 de julho, a ForMóbile – Feira Internacional da 

Indústria de Móveis e Madeira estará presente na FITECMA – Feira 

Internacional da Madeira e Tecnologia – realizada na cidade de Buenos Aires 

na Argentina. 

Os visitantes poderão conversar com representantes da ForMóbile no 

estande número 127 localizado no Pavilhão 01, receber mais informações do 

mercado brasileiro e conhecer os detalhes da edição 2020 da ForMóbile. 

A participação em feiras internacionais faz parte da estratégia da 

ForMóbile para divulgação da marca e relacionamento com principais 

expositores e entidades do setor. Durante o mês de maio de 2019, a feira 

esteve na Alemanha e marcou presença com estandes nos principais eventos 

do segmento de móveis e madeira: a Ligna, maior feira de máquinas e 

equipamentos e a Interzum, a maior em matérias-primas e acessórios. 

 “Os Argentinos representam uma fatia importante dos visitantes 

internacionais da ForMóbile. O mercado reconhece a feira brasileira como a 

referência na América Latina e viaja para adquirir máquinas e equipamentos 

e em busca de novidades tecnológicas e atualização profissional. Participar 

da FITECMA é importante para divulgar a edição do próximo ano e reforçar 

nossos diferenciais”, comenta Liliane Bortoluci, diretora da ForMóbile. 

Impulsionada pela retomada do crescimento econômico do Brasil, a 

ForMóbile - chega à sua nona edição ainda maior e com novidades para a 

indústria de móveis e madeira. Considerado o principal evento do setor 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: máquinas e equipamentos, insumos e matérias-primas, ferragens e 

acessórios, componentes e produtos para colchões e estofados. 

 

 

 

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. 

 

Para mais informações:  
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Show Manager 
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