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A Feira que abriu
as portas para o 
desenvolvimento 
do setor 
A EXPO PAISAGISMO
chega a sua 2ª edição como o
evento fundamental para o mercado 
de paisagismo, jardinagem e 
arquitetura sustentável.

Em 2019, surge com muito mais
força e inúmeras novidades. 

A começar pelas ações programadas 
para atrair visitantes e compradores 
qualificados e gerar melhores 
oportunidades de negócios a todos
os expositores. 

Além disso, vem trabalhando para 
ampliar as redes de divulgação 
unindo o mercado, sem deixar de 
lado o conteúdo técnico e 
profissional de qualidade.

Números
da Feira* 
100 EXPOSITORES
8.930 VISITANTES, 
25% a mais do que a edição anterior

Visitantes de 26 ESTADOS
mais o Distrito Federal

Visitantes de 601 CIDADES, 
sendo 56% de fora da cidade de São Paulo
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Eventos Integrados Atenção Especial 
ao Comprador
O comprador é o seu e o nosso principal foco, 
por isso ele merece um tratamento especial:

ALIMENTAÇÃO
novos restaurantes no pavilhão
do Expo Center Norte

DESCANSO E RECARGA
área de descanso e recarga
de bateria de celulares

RECEPTIVO
com garrafas de água mineral ao
chegar no cadastramento da Feira

PASSAGENS AÉREAS
com desconto pela LATAM

HOSPEDAGEM 
pacotes com desconto

INFORMAÇÕES
distribuição de guia de expositores



Perfil dos 
Visitantes
• Paisagistas e Decoradores

• Engenheiros e Arquitetos

• Profissionais do Verde

• Clubes e Academias

• Concessionárias de 
Rodovias e Aeroportos

• Construtoras

• Distribuidores

• Escolas Técnicas

• Fornecedores

• Garden Centers

• Gestores de Condomínios

• Hotéis, Resorts e Spas

• Importadores e 
Exportadores

• Lojas de Construção

• Lojas de Decoração

• Lojas de Piscinas

• Prefeituras e Órgãos 
Públicos

• Representantes Comerciais

Países Visitantes - 2017 
• ÁFRICA DO SUL • ALEMANHA • ARGENTINA • BÉLGICA • BOLÍVIA • CHILE • CHINA • EGITO

• EQUADOR • ESTADOS UNIDOS • MÉXICO • PARAGUAI • PERU • UCRÂNIA • URUGUAI

FERRAMENTAS E 
SISTEMAS
Ferramentas para jardim, 
cortadores, trituradores, 
regadores, mangueiras etc.

PLANTAS E ORNAMENTOS
Plantas, flores, sementes, seixos, 
separadores, vasos, estátuas, 
enfeites, fertilizantes, substratos, 
adubos, pesticidas, acessórios, 
serralheria etc.

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

SISTEMAS E AUTOMAÇÃO
Softwares, aplicativos, 
dispositivos etc.

DECORAÇÃO
Móveis, umbrellones, 
guarda-sóis, cozinhas gourmet, 
churrasqueiras, itens de 
decoração.

BRICOLAGEM

SUSTENTABILIDADE
Reuso d´água, energia solar, 
energia fotovoltaica, pisos 
permeáveis etc.

IRRIGAÇÃO
Sistemas de irrigação, tubos, 
conexões, válvulas, armazenagem 
e captação de água.

ILUMINAÇÃO
Leds, mangueiras de iluminação, 
luminárias para jardim.

REVESTIMENTO
Pisos permeáveis, pedras, 
cerâmicas.

CONSTRUÇÃO
Paredes e tetos verdes, 
componentes e materiais para 
manutenção e construção.

MOBILIÁRIO URBANO
Playgrounds, bancos, mobiliários 
urbanos, equipamentos de fitness, 
lixeiras para parques, iluminação etc.

Perfil dos 
Expositores



Países Visitantes - 2017 
• ÁFRICA DO SUL • ALEMANHA • ARGENTINA • BÉLGICA • BOLÍVIA • CHILE • CHINA • EGITO

• EQUADOR • ESTADOS UNIDOS • MÉXICO • PARAGUAI • PERU • UCRÂNIA • URUGUAI

Sala VIP 
do Lojista 
O lojista terá um atendimento 
diferenciado. Para tanto, a Feira 
oferecerá uma sala exclusiva para 
este público com infraestrutura 
adequada para proporcionar uma 
experiência agradável e proveitosa.

Expositores interessados em 
patrocinar este espaço terão direito a:

• Divulgação do logo na testeira

• Distribuição de folders

• Distribuição de brindes

Ampla Campanha 
de Comunicação 
• + de 40 mil malas diretas

• 80 mil convites impressos

• Anúncios em revistas especializadas

• 55 jornalistas credenciados

• 107 rádios veiculando notícias da Feira

• R$ 681.850,32 de retorno estimado 
de mídia espontânea (Jornal, Revista, 
TV e Rádio)

SITE 
• 16.274 acessos em 2017 

NEWSLETTERS 
• + de 121 mil pessoas impactadas 

GOOGLE
• 15 milhões de impressões
• 87 mil cliques

FACEBOOK 
• 3 mil fãs
• + de 30 mil pessoas alcançadas com 

as publicações
• Fanpage com crescimento de 37%

Garanta já
seu estande!
expopaisagismo@francal.com.br

Tel.: (11) 2226-3186
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