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Novo
local

s ã o  p a u l o  |  S P

p a v i l h ã o  d o

14ª  feira
 internacional
 de produtos orgânicos
 e agroecologia

FEIRA SIMULTÂNEA

a demanda exige 
um novo local 
mais versátil
e com múltiplas 
possibilidades 
para expositores
e visitantes

BIOBRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA 
LATINA 2018 no ANHEMBI,

um pavilhão com muitas vantagens

todas as marcas
no mesmo ambiente

PISO HORIZONTAL

favorecem o fluxo
de pessoas

RUAS LARGAS

facilidade e comodidade
AMPLO ESTACIONAMENTO

transfer gratuito 
metrô Tietê - Feira

FÁCIL ACESSO

junte-se
a esta história
de sucesso

Reserve hoje mesmo
o seu estande

biobrazilfair@francal.com.br
(11) 2226-3106 

divulgue sua marca
Conheça as diversas opções de merchandising
que a BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA 
oferece com exclusividade para expositores dentro 
da Feira e em todos os canais digitais e físicos.

Ligue: (11) 2226-3199, com Adriana Tomaz
ou por email: adriana@francal.com.br

Colaboração Apoio Oficial Montadora
Oficial

Transportadora
Oficial

Operadora
de Viagem

Local de
Realização

Afiliada àPromoção/Organização



a busca por uma vida
mais saudável
e equilibrada
aquece o mercado

países visitantes

Ásia
Emirados Árabes 

Unidos, Índia, Iraque, 
China, Coreia do Norte, 

Japão, Laos, Taiwan

América do Sul
Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Guiana 

Francesa, Paraguai, Peru, 
Uruguai, Venezuela

Europa
Alemanha, Espanha,

França, Holanda, 
Inglaterra, Irlanda, Itália, 

Portugal, República
da Eslováquia, Suíça 

América do Norte
Canadá, EUA, México 

América Central
Honduras,

República Dominicana

estados visitantes

Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste

Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, 
Tocantins

perfil do visitante

Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí,

Rio Grande do Norte, 
Sergipe

Paraná,
Santa Catarina,

Rio Grande do Sul

Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul

Espírito Santo,
Minas Gerais,
Rio de Janeiro,

São Paulo 

da população urbana
consome produtos
orgânicos e a tendência
é de crescimento
(Pesquisa Organis)

compradores profissionais
e visitantes procuram os

lançamentos em produtos
e serviços na feira

que reúne todo o setor

Números da edição 2017

15

52%
7%

6%
5%

4%

26%

• Compradores
    (Lojistas, Supermercados,  
    Atacadistas/Distribuidores,
    Padarias, Restaurantes,  
    Farmácias, Perfumarias,
    Hotéis/Motéis/Pousadas/SPAs, 
    Academias/Clubes,
    Clínicas/Hospitais, Indústrias,    
    Compradores Internacionais,  
    Convidados e Representantes
    Comerciais) 

• Produtores

• Fornecedores de
   Produtos e Serviços
   do Setor

• Profissionais de Saúde
    Nutricionistas, Nutrólogos,  
    Terapeutas, Chefs de Cozinha,      
    Gastrólogos 

• Universidades/Escolas  
    Técnicas e Órgãos
    do Governo

• Entidades/Associações 
    e Imprensa 
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rodada de negócios

a consequência
é um crescimento
vertiginoso da
bio brazil fair |
biofach america latina
com números expressivos 
e resultados 
incontestáveis

1.200

25.664

167
lançamentos e destaques

expositores
42% a mais do que no ano

anterior e com maior oferta
de produtos e serviços

visitantes
entre lojistas, compradores 
corporativos, profissionais

da saúde e nutrição, atletas, 
educadores e público em geral

em projeção
de vendas para
as empresas
participantes
pelos próximos
12 meses

Valor quase 10 vezes
maior que os alcançados
nas Rodadas de Negócios
da edição passada 

416
reuniões

135
expositores

entre

15
compradores

5
Estados

ede

e Distrito
Federal

23,4
milhões

a feira atrai cada vez mais
expositores de todos os

segmentos interessados
em fazer negócios

tanto com empresas quanto
 com consumidores finais

Bio
Alimentos

Bio
Cosméticos

Bio
Moda

Bio
Produção
e Serviços

• Aromas e Essências
• Cremes • Xampus
• Sabonetes • Tônicos
• Matérias-Primas

• Insumos e Fertilizantes
• Equipamentos e Máquinas
• Certificadoras • Editoras
• Consultorias • Embalagens

• Carnes • Cafés
• Congelados em Geral
• Alimentos sem Glúten
• Alimentos sem Lactose

Biojoias •
Confecções •

Tecidos •
Acessórios •

perfil dos expositores

Sucos e Bebidas • Chocolates •
Leites, Laticínios e Ovos • Mel e Derivados •

Frutas, Verduras e Legumes • 
Pães, Massas, Bolos e Biscoitos •
Alimentos Orgânicos in Natura •

Números da edição 2017

Números da edição 2017
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novos negócios são gerados
e os expositores ficam
satisfeitos

“Participamos pela primeira vez como expositores e tivemos bastante 
procura tanto de empresas nacionais quanto internacionais de diferentes 
segmentos. Fizemos muitos contatos e nossa participação foi bem
positiva.”
Francisco Rezzuto - R&R ORGANIC GROUP

“A Feira acrescentou potencial de vendas, a aceitação do cliente para um 
produto orgânico está 100%. Conseguimos reposicionar a marca. A ideia
é fazer o cliente entrar na história da empresa e vivenciar um pouco do
que é a agricultura orgânica.”
José Alexandre Ribeiro Filho - CAFÉ IAO

“Esta é a quinta vez que participamos e cada ano conseguimos alcançar 
maior número de pessoas. Percebemos que o consumidor está preocupado 
em fazer um consumo consciente. Fechamos muitos negócios e outros 
estão encaminhados.”
Guilherme Lima - BIOART BIOCOSMÉTICOS

“Em relação ao ano passado a Feira teve uma proporção muito maior. 
Ficamos em um estande grande e vendemos tudo. Fizemos negócio direto 
e contato com novos clientes. No ano que vem, vamos querer um estande 
ainda maior.”
Barbara Henrille - MARAMBAIA

“Essa é a nossa primeira participação. A Simple Organic foi lançada há três 
meses e fomos surpreendidos positivamente com a força da marca. Nos 4 
dias, o estande esteve sempre cheio, fechamos bons negócios e 70% do 
nosso estoque foi vendido.”
Juliana Berben Brock - SIMPLE ORGANIC

a procura por uma vida 
saudável também aumenta 
o fluxo de interessados
na experiência orgânica
do conhecimento e do
networking

a divulgação da feira traz 
ainda mais compradores e

visitantes qualificados

• Anúncios
• E-mails marketing e newsletters
• Site com divulgação de produtos
• APP BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA 
• Redes sociais   

14

entre instastories
e hashtags

de crescimento
no Instagram
(De 2016 a 2017)

(De janeiro a junho - 41% a mais que 2016)

de crescimento
no Facebook

pessoas alcançadas
com as publicações
na semana da Feira

+ de

pessoas alcançadas
com as publicações
na semana da Feira

de
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