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SOBRE A 
FORMÓBILE
A ForMóbile - Feira Internacional da Indústria de 
Móveis e Madeira - é hoje o principal evento do setor 
na América Latina: a maior do Brasil e uma das cinco 
maiores do mundo. 

Estabelecido em 2004, o evento é realizado em anos 
pares e reúne os principais fornecedores de máquinas, 
matérias-primas, serviços, ferragens e acessórios 
nacionais e internacionais.

As últimas sete edições acumulam a participação de 
mais de 1.000 expositores e de centenas de milhares 
de visitantes vindos de diversas partes do mundo.



DIFERENCIAIS
Parte do calendário oficial do setor, a ForMóbile se 
destaca por diversas inovações:

Segmentação interna por tipo de produto;

Realização em São Paulo: cidade de fácil acesso, 
principal centro comercial, maior e melhor 
infraestrutura de logística e serviços do País.

Único evento que reúne toda a cadeia: marceneiros, 
madeireiros, fábrica de móveis, revendas, arquitetos, 
designers de móveis. 

Grande quantidade de lançamentos, já que as 
empresas apresentam as novidades visando a ampla e 
qualificada visitação.



A ForMóbile é realizada pela Informa Exhibitions. Presente no Brasil há 21 anos, 
é uma unidade de negócios do Grupo Informa – líder em inteligência de negócios, 
publicações acadêmicas, conhecimento e eventos. O Grupo está listado na Bolsa de 
Valores de Londres e é membro do FTSE 100, índice composto das 100 maiores 
empresas da Bolsa do Reino Unido.

Nos últimos quatro anos, a empresa investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil 
em aquisições de eventos, marcas e títulos no segmento de exposições e feiras de 
negócios. Com 230 profissionais e escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba, a 
Informa Exhibitions possui em seu portfólio feiras de grande porte, tais como:



FORMÓBILE 
2016

REALIZADA DE 26 A 29 DE JULHO DE 2016 
EM SÃO PAULO.

58 
MIL

profissionais do setor 
visitaram a feira  

650 marcas expositoras 
Nacionais e Internacionais

21 
HORAS

de conteúdo 
para o visitante



• Fábricas de móveis
• Marceneiros
• Revendas

54,2 20,9 14,8 3,3 6,8

Diretor, presidente e proprietário Autônomo Outros

Gerente 
coordenador

Técnico 
engenheiro

CARGO
%

39,7 22,4 13,7 9,1 7,6 4,7 2,8

Fábricas de móveis Revendas Madeireiras Fornecedores

Marceneiros

Designers,
arquitetos
e especificadores Outros

RAMO 
DE 

ATIVIDADE
%

PERFIL DOS VISITANTES VISITANTES 
INTERNACIONAIS

• Madeireiros
• Designers de mobiliário
• Arquitetos

ARGENTINA 19,9%

CHILE 16,8%

BOLÍVIA 16,1%

PARAGUAI 11,1%

COLÔMBIA 5,7%

URUGUAI 4,5%

ALEMANHA 2,4%

ESTADOS UNIDOS 2,1%

OUTROS PAÍSES 21,4%

38,9 27,4 17,1 14,8 1,8

Compra Pesquisa

Aprova Recomenda

DECISÃO 
DE 

COMPRA
%

Não tem 
envolvimento

37
PAÍSES DOS CINCO 

CONTINENTES, 
COM PREDOMÍNIO 

DA AMÉRICA 
LATINA

VISITANTES DE



NÚMEROS DE DIVULGAÇÃO

1,8 
MILHÃO

4.048 
DOWNLOADS

1,1
MILHÃO

e-mails entregues 
no período de 
novembro/2015 a 
julho/2016

do app da 
ForMóbile na 
Apple Store e 
Google Play

de impressões 
em mídias 
sociais



OPINIÃO DOS VISITANTES

SATISFAÇÃO
A ForMóbile se consolida a cada edição como o evento 
mais importante do setor de fornecedores para a 
indústria moveleira nacional.

96%

91%
83%

95% 92%
consideram 

importante ou 
imprescindível 
visitar a feira

dos marceneiros preferem São Paulo como o 
local para visitar feiras de negócios

dos fabricantes de móveis preferem São Paulo 
como o local para visitar feiras de negócios

afirmaram que 
vão visitar a 

próxima edição 
do evento

disseram que a 
ForMóbile 2016 

foi ótima ou 
excelente



EXPOSITORES
• Máquinas e equipamentos para painéis e madeira
• Máquinas e equipamentos manuais
• Matérias-primas e insumos
• Ferragens, acessórios e componentes
• Prestadores de serviços e soluções em tecnologia

94%
92%
91%

Consideram importante 
ou imprescindível expor 
na ForMóbile

Afirmaram que vão 
expor a próxima 
edição da feira

Dos expositores ficaram 
satisfeitos com a quantidade 
e qualicação dos visitantes



FORMÓBILE 2018
A PRÓXIMA EDIÇÃO DA FORMÓBILE ACONTECE  

DE 10 A 13 DE JULHO DE 2018, NO SÃO PAULO EXPO.

4 DIAS DE REALIZAÇÃO: 10 a 13 de julho de 2018   

6 DIAS DE MONTAGEM: 4 a 9 de julho de 2018     

2 DIAS DE DESMONTAGEM: 14 e 15 de julho de 2018



LOCAL

Para 2018, a ForMóbile dá mais um passo rumo ao futuro. 
A feira muda de endereço e passa a ser realizada no São Paulo 
Expo, o mais moderno pavilhão de exposições da América Latina, 
que oferece muito mais conforto e comodidade para 
quem participa do evento.

A NOVA CASA, O SÃO PAULO EXPO



VANTAGENS PARA 
O EXPOSITOR

Possibilidade de montagens mais 
simplificadas e com redução de 
custos (não precisam de piso 
elevado ou ar-condicionado)

Edifício garagem com 4,5 mil 
vagas cobertas e sistema de 
cobrança “Sem Parar”

Pacotes especiais de estacionamento, 
reduzindo custos e possibilitando que 
o expositor entre e saia quantas vezes 
forem necessárias

Novas e modernas instalações
elétricas

Acesso independente para caminhões
e veículos de carga e descarga

Localização privilegiada: a 10 minutos
do aeroporto de Congonhas e 
próximo às estações de metrô 
Conceição e Jabaquara

Logística de estacionamento para 
carga destinada exclusivamente à 
expositores, com bolsões externos 
ao redor do pavilhão

Possibilidade de acessar o pavilhão
para carga e descarga a qualquer
horário do dia, pois o local está
fora da área de rodízio de SP

Praças de alimentação e restaurantes fixos, com valores acessíveis 
e possibilidade de compra antecipada com descontos, incluindo 
pacotes especiais para o período de montagem.



PRÊMIO TOP MÓBILE

Em 2018, a premiação será realizada 
no primeiro dia da ForMóbile, dia 10 de julho.

Organizado pela Alternativa Editorial/Revista Móbile, o Prêmio Top 
Móbile é realizado desde 2006. Trata-se da única premiação top of mind 
do setor e destaca as marcas mais lembradas de diversos segmentos 
entre fabricantes de móveis e fornecedores da indústria. 

A união das marcas promove o fortalecimento do setor moveleiro e traz 
uma vasta gama de oportunidades, incluindo aumento de visibilidade, 
abrangência de participação e fortalecimento das frentes que tanto 
valorizam os fabricantes e os fornecedores.

PROJETOS E ATRAÇÕES



ESPAÇO MADEIRA
POR REVISTA REFERÊNCIA

PROJETOS E ATRAÇÕES

12 STANDS COM INFRAESTRUTURA 
MODERNA E INSERIDA NO EVENTO 

MAIS ABRANGENTE DA INDÚSTRIA 
MOVELEIRA E MADEIREIRA

A ForMóbile inova em sua 8a edição e promove 
pela primeira vez o ESPAÇO MADEIRA, realizado 
em parceria com a Revista Referência.

O projeto busca promover ainda mais o 
segmento de madeira maciça dentro da feira, 
com um espaço exclusivo e conteúdos 
desenvolvidos especialmente para este 
setor. A iniciativa possui apoio da 
Associação da Indústria de Madeira 
Processada Mecanicamente - ABIMCI.

PARCEIRO APOIO



PROJETOS E ATRAÇÕES

EXPERIÊNCIA E CONTEÚDO

TRÊS ÁREAS PENSADAS PARA TRAZER CONTEÚDO 
EXCLUSIVO E PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 

AOS VISITANTES. TENDÊNCIAS, CONHECIMENTO E 
INFORMAÇÃO PARA O MERCADO MOVELEIRO.

Espaço reservado 
para para debater o 
universo do design 

de mobiliário.

Palestras e 
workshops 
voltados à 

marcenaria.

Área para discutir o 
futuro da indústria 
de móveis no Brasil 

e no mundo.



DIVULGAÇÃO

VITRINE DIGITAL
Já no ar! Oferece ao expositor a promoção 
antecipada de seus lançamentos e novidades, 
além de impulsionar novos contatos, antes 
mesmo do início da feira.

Novo projeto focado no conteúdo digital para 
ampliar o valor das marcas do expositor e para 
a geração de novos leads.

NOVIDADES AO EXPOSITOR



AÇÕES DE MARKETING PARA 
ESTREITAR O RELACIONAMENTO 
ENTRE O VISITANTE E O EXPOSITOR

Clube VIP 
Expositores podem convidar até 30 clientes/prospects para 
participarem do Clube VIP. 

O visitante recebe uma carta personalizada indicando o expositor que 
o convidou. Na feira, esse visitante têm acesso ao lounge do Clube VIP 
(área com WiFi, alimentação e salas de reunião), entrada preferencial na 
feira e uma diária de estacionamento privativo e gratuito.

Convidado do Expositor 
Entregue a credencial de visitante pronta para seus clientes e 
prospects para aproximar seu relacionamento. 

Networking é ótimo para os negócios e estreitar relacionamentos é 
melhor ainda. Pensando nisso, uma das ações que realizaremos é a 
produção das credenciais de seus visitantes convidados, para que você 
possa entregar pessoalmente ou enviar da maneira que preferir.



FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO
Na ForMóbile você maximiza a exposição da 
sua marca através de nossas ferramentas de 
comunicação disponibilizadas gratuitamente.

Divulgação digital logo do evento, banners digitais, assinatura 
de e-mail e convite digital.

Materiais impressos convite da feira para que você possa 
convidar seus clientes.

Catálogo Oficial divulgue as informações da sua empresa 
aos visitantes do evento.

Redes Sociais divulgue sua marca e seus produtos no 
Facebook e Instagram da feira.

Newsletters mensais email mkt para atrair e envolver os públicos 
de interesse durante todo o ciclo da feira.

Parcerias estratégicas anúncios e forte divulgação nas principais 
mídias e sites do setor.

Assessoria de Imprensa divulgue suas novidades, lançamentos ou 
ações que serão feitas durante o evento.



Acreditamos que o estande da Arauco na ForMóbile foi um sucesso, atraindo 
o público geral e também muitos arquitetos e decoradores, o que nos 
surpreendeu. Esta Feira é essencial para reforçar a imagem da marca e fortalecer 
o relacionamento para futuros negócios. Lançamos cinco padrões, com muita 
originalidade, propondo uma experiência única ao visitante.

Já estamos na ForMóbile há sete edições, dessa forma pudemos acompanhar o nosso 
desenvolvimento, o do setor e o da própria ForMóbile. Este ano, os estandes foram mais 
conceituais e convidativos. Decidirmos deixar nosso espaço aberto para atrair o público. 
Apresentamos 8 padrões novos, 5 lisos e 3 madeirados. Foi um sucesso.

“

“

“ “

“

“

“

Ficamos muito satisfeitos com a feira 
e com a organização. Recebemos um 
grande número de visitas de clientes 
e fechamos novos negócios.

A feira foi boa para divulgar 
nossos lançamentos. 
Atendemos muitos clientes, 
principalmente do exterior.

João Casemiro, da Arauco

Eunice Monteiro, da Formica

Luiz Morales, 
da Frisokar

Claudia Gonçalves, 
da J.Serrano

DEPOIMENTOS

EXPOSITORES

“



Uma das melhores feiras. Tudo o que precisamos nós 
encontramos: de matéria-prima a acessórios. Estaremos 
presente e torcendo para que o evento fique cada dia mais 
forte. São Paulo é o melhor local para a realização de um 
evento como esse.

Nós gostamos e precisamos que a ForMóbile continue 
crescendo e atendendo as necessidades de todos 
que estão na cadeia moveleira, principalmente pela 
sua localização em São Paulo onde o deslocamento 
e hotelaria são excelentes. Tenho certeza que iremos 
visita-la e fazer bons negócios.

Considero a ForMóbile a melhor feira nacional para a 
indústria moveleira. Todos os anos encontramos novas 
soluções, tanto na área produtiva quanto na área de 
desenvolvimento de produto. Além disso, nos ajuda a 
estreitar o relacionamento com nossos fornecedores. 
Pretendemos visitar a feira em 2018 novamente, assim 
como temos feito nas edições anteriores.

“

“

“

“

“

“

Luiz Rigoni, da Rimo

Crystian Freiberger, da Bell’Arte

Paulo Nascimento, da Panan Móveis

DEPOIMENTOS

VISITANTES



CONTATO
TATIANO S. SEGALIN
Show Manager
Tel: +55 (41) 3014-8787
Cel: +55 (54) 99149-7655
tatiano.segalin@informa.com

VALÉRIA BRIZOLA
Executiva de Atendimento
Tel: +55 (41) 3014-8787
Cel: +55 (11) 97511-7004
valeria.brizola@informa.com

LUCIANE GUERIERI
Executiva de Vendas
Tel: +55 (11) 3017-6926
Cel: +55 (11) 98389 5155
luciane.guerieri@informa.com

www.feiraformobile.com.br
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