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VIVA! CHEGAMOS À 15ª EDIÇÃO 

NEGÓCIOS QUE  
MELHORAM O MUNDO
O universo de produtos orgânicos está em plena expansão.  
E a Bio Brazil Fair | Biofach America Latina acompanha  
e colabora para o fortalecimento deste movimento há  
15 anos, promovendo negócios, relacionamento,  
soluções e atualização profissional que se multiplicam  
em bem-estar e qualidade de vida. 

15ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA

Setor em  
ritmo crescente 

merece uma forte 
plataforma de 
networking e 

negócios



+ de 

170 
marcas expositoras

+ de 

1500 
lançamentos 
de produtos
  

71% 
de crescimento 
do B2B

+ de 

40mil 
visitantes

visitação 

60% 
maior que a 
edição anterior

Expositores

Uma feira focada no
sucesso do seu negócio

PERFIL DOS

Números da edição 2018

FAÇA PARTE
VOCÊ TAMBÉM
DESTE UNIVERSO

BIO ALIMENTOS
Sucos e bebidas, chocolates, leites, 
laticínios e ovos, mel e derivados, 
frutas, verduras e legumes, pães, 
massas, bolos e biscoitos, alimentos 
orgânicos in natura, carnes, cafés, 
congelados em geral, alimentos  
sem glúten e alimentos sem lactose.

BIO MODA
Biojoias, confecções, tecidos 
e acessórios. 

BIO COSMÉTICOS E HIGIENE
Aromas e essências, cremes, 
xampus, sabonetes, tônicos, 
matérias-primas, maquiagem, 
produtos de limpeza em geral.

BIO PRODUÇÃO E SERVIÇOS
Insumos e fertilizantes, equipamentos 
e máquinas, certificadoras, editoras, 
consultorias, embalagens, transporte, 
energia solar, entre outros.



Visitantes
PERFIL DOS

COMPRADORES
Lojistas, supermercados, 
atacadistas, distribuidores, padarias, 
restaurantes, farmácias, perfumarias, 
hotéis, motéis, pousadas, spas, 
academias, clubes, clínicas, 
hospitais, indústrias, compradores 
internacionais, convidados  
e representantes comerciais

57%

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Nutricionistas, nutrólogos, 
terapeutas, chefs de cozinha  
e gastrólogos

21%

6% ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES 
E IMPRENSA

4% UNIVERSIDADES/ESCOLAS 
TÉCNICAS E ÓRGÃOS DO 
GOVERNO

5% PRODUTORES

7% FORNECEDORES DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
DO SETOR
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B2B

B2C
GRANDE FREQUÊNCIA 
DE CONSUMIDORES 

A VISITAÇÃO DE MILHARES DE 
CONSUMIDORES ATIVA AS MARCAS, 
MOVIMENTA O VAREJO  
E IMPACTA O SEU NEGÓCIO.



VISITAÇÃO AMPLA E GLOBALIZADA

EUROPA

Alemanha
Áustria

Espanha
França

Holanda
Inglaterra

Irlanda
Itália

Portugal
Reino Unido

ÁFRICA

Cabo Verde
Nigéria

ÁSIA

Coreia
Emirados Árabes

Índia
Japão

AMÉRICA

Argentina
Bolívia
Canadá
Chile
Colômbia
Costa Rica
Estados Unidos
Guatemala
México
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai

NESTA EDIÇÃO DA BIO BRAZIL FAIR, 
O PRIMEIRO DIA DA FEIRA SERÁ 
ABERTO EXCLUSIVAMENTE PARA 
VISITANTES PROFISSIONAIS.  
SÃO MUITO MAIS CHANCES PARA 
VOCÊ FECHAR GRANDES NEGÓCIOS!

1 DIA
exclusivo para
compradores

A BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA 2018 CONTOU COM VISITANTES DE 

TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS E DE 29 PAÍSES DIFERENTES



MERCADO MOVIDO  
PELA EXPERIÊNCIA:  
NOVAS IDEIAS,  
GRANDES PARCERIAS E  
ÓTIMOS RESULTADOS
Seja visto por potenciais clientes, nacionais e 
internacionais, abrindo novos canais com os mais 
diversos stakeholders e fortaleça o relacionamento 
com o seu público, gerando resultados durante  
a Feira e também a médio e longo prazos.

149
empresas
expositoras
 

399 
reuniões

19 
empresas
compradoras

16milhões  
em negócios
Números da edição 2018

Atividade gratuita e 
exclusiva para expositores 
ampliarem suas vendas.

Negócios para
quem vive em 
sintonia com
o seu universo



CONTEÚDO +
ENGAJAMENTO
UM UNIVERSO 
DE POSSIBILIDADES 
E INOVAÇÕES
Prepare-se para realizar negócios ao mesmo tempo  
em que a Feira atrai público interessado em se  
atualizar sobre o mercado, identificar novas soluções  
e modernizar seu mix de produtos e serviços.  
Quanto mais conteúdo relevante oferecido e 
experiências proporcionadas, mais oportunidades  
para você, expositor.

ARENA INSPIRAÇÃO
Oficinas e palestras abordam temas relacionados 
à saúde e bem-estar.

ARENA CONHECIMENTO
Palco do Fórum Internacional da Produção Orgânica  
e Sustentável. 

ARENA VIVÊNCIA
Programação com temas pertinentes ao setor.

120 horas de 
programação  
com conteúdo 

prático e 
teórico



Visibilidade
MAIS

PARA SUA MARCA
DIVULGAÇÃO ESTRATÉGICA 
COM VASTA REPERCUSSÃO

SITE

116mil views

REDES SOCIAIS

574.520 pessoas alcançadas

39.472 pessoas falaram sobre a feira

2.622 interações digitais

APLICATIVO

3.500 downloads

INSERÇÕES NA MÍDIA

42 em jornais

13 em revista

714 na web

87 em rádio

4 na TV  
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R$8,6milhões  
de mídia espontânea

FORTALEÇA 
SEU BRANDING
Amplie a atuação da sua marca com 
as diversas ações de merchandising 
oferecidas para os expositores 
dentro da Feira e em todos os 
canais de comunicação.

Ligue e saiba mais: 11 2226-3199



QUEM JÁ VIVEU ESTA 
EXPERIÊNCIA CONFIRMA

“É a primeira vez que a gente participa  
da Feira e isso é muito importante porque 
o segmento de orgânico vem crescendo.  
O mercado tem grandes produtores 
fazendo grandes projetos. O nosso 
networking foi muito bom, realmente 
fizemos muitos contatos.”

Vinádio Bega - Yoorin

“A gente ficou muito satisfeita com  
o resultado. Nos dois primeiros dias deste 
ano, já recebemos o faturamento de toda 
a Feira do ano passado. Este é o nosso 
terceiro ano e a gente percebe que a Feira 
vem crescendo, o público vem aumentando  
e em 2019 com certeza estaremos 
aqui juntos porque é um evento muito 
importante para o crescimento do setor.”

Caroline Villar - Souvie

“A Feira mais uma vez é um sucesso.  
Está linda no endereço novo. A Feira 
cresce todo ano e eu, que participo 
desde o início, posso dizer que  
a mudança de local só veio a somar. 
Comercialmente a gente se sente mais  
à vontade para conversar. Fizemos ótimos 
contatos, atendemos clientes novos e  
até conversei com novos fornecedores.” 

José Gomes - Mirella

“Foi surpreendente ver a quantidade de 
novos consumidores interessados no mundo 
natural e orgânico. É a primeira vez que 
vimos tantas pessoas que não conhecem  
o segmento em busca de informação.  
Para nós, a Feira foi extremamente positiva.”

Beatriz Branco - Weleda

“Visito há uns três anos, e a cada ano a Feira 
se supera. Acredito que este será um dos 
anos mais incríveis, porque eu nunca vi tanto 
expositor num lugar só. É um mercado que 
cresceu demais. Vim buscar na Feira coisa 
boa com qualidade e aqui é muito bom,  
tem tudo. Aqui a gente descobre produtos 
que nem sabia que existiam.”

Ana Paula Pina - Rede Rio Vermelho / Empório Prime

“Participar da Feira é bem importante,  
a gente já fechou alguns negócios hoje, 
devo ainda nos próximos dias comparar 
preços. No ano passado já foi bem 
produtivo porque reuniu todo mundo  
e fiz o trabalho de seis meses em dois  
ou três dias. Este ano achei ainda melhor,  
muito mais organizado, o espaço maior,  
os estandes melhores.”

Renata Constância - Super Muffato

“A gente percebe uma evolução na Rodada  
de Negócios, principalmente pelo perfil desses 
jovens empreendedores, muita gente antenada 
com essa nova geração de consumidores, 
preocupada com a questão da sustentabilidade, 
dos orgânicos, dos alimentos saudáveis...  
Pra gente é uma grata satisfação participar  
deste evento todo ano."

Robson Amadeu Pereira -  Hortifruti / Natural da Terra

"Visitei a Feira pela primeira vez.  
Superou todas as minhas expectativas. 
Diria que Bio Brazil Fair | Biofach America 
Latina representa o ramo orgânico natural 
em diversos segmentos sem se restringir 
aos alimentos. Consegui sentir a tendência 
natural presente principalmente nas 
indústrias cosméticas e nas matérias-primas 
industriais. Com certeza estarei na  
Bio Brazil Fair em 2019.”

Bo Won Choi - Consulado da Coreia

EXPOSITORES VISITANTES



Conquiste o selo Viva Verde
Adotar estratégias ecologicamente responsáveis permite aos 
visitantes do evento terem uma boa experiência de interação  
com as empresas e suas marcas.

Quanto mais o expositor se programar para reduzir a quantidade 
de lixo e resíduos gerados durante a feira, mais agrega valor 
à sua marca e ainda ganha o selo da campanha Viva Verde, 
atestando as atitudes conscientes em sintonia com o universo 
orgânico e sustentável.

Participe! Saiba como se engajar nesta causa acessando nosso 
site: www.biobrazilfair.com.br

ATITUDES CONSCIENTES PARA
UMA FEIRA MAIS SUSTENTÁVEL

15ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA

Novidade!



RESERVE 
SEU ESTANDE 

AGORA MESMO  
VIVA VOCÊ TAMBÉM 

ESTE UNIVERSO

11 2226-3106
biobrazilfair@francal.com.br

O principal
evento do
universo

orgânico na 
América
Latina



@biobrazilfair

#biobrazil2019

www.biobrazilfair.com.br

Promoção/Organização

Montadora Oficial Transportadora Oficial Op. de Viagem Local de RealizaçãoAfiliada à

Colaboração Apoio Oficial

O UNIVERSO ORGÂNICO E NATURAL
15ª  FEIRA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, SUPLEMENTOS,
PRODUTOS NATURAIS E SAÚDE

15ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA

Feira Simultânea


