16ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA

16ª FEIRA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, SUPLEMENTOS, PRODUTOS NATURAIS E SAÚDE

a

A 16 edição das feiras BIO BRAZIL FAIR |
BIOFACH AMERICA LATINA e
NATURALTECH tiveram um aumento de
15% no número de expositores
em relação a última edição,
numa área de 42 mil m 2, sendo também
20% maior que a anterior.

A BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA - Feira
internacional de produtos Orgânicos e Agroecologia, e
NATURALTECH - Feira internacional de Alimentação
Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e Saúde são os
maiores em toda a América Latina e os principais eventos
g e ra d o r e s d e n e g ó c i o s , t e n d ê n c i a s m u n d i a i s e
fomentadores de novos hábitos de compra e consumo
destes setores, reunindo lojistas, proﬁssionais do setor,
proﬁssionais da saúde e consumidores ﬁnais em um só lugar.

NÚMEROS
2022
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expositores
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mil metros²
de exposição

35.600
visitantes
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100%

+20

speakers

de programação

da presença dos
estados brasileiros

países

PERFIL DO VISITANTE

17,5%
26,5%

33%

AUMENTO de COMPRADORES
QUALIFICADOS

33%
17,5%

+35.600
visitantes

AUMENTO de NUTRICIONISTAS

26,5%
AUMENTO de PROFISSIONAIS
DA SAÚDE

A EDIÇÃO 2022 CONSOLIDA O
SUCESSO DOS EVENTOS PARA O
MERCADO E PARA A
GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

68%

visitaram as feiras
pela primeira vez

75%

participam do
processo de compra

58%

possuem cargos
de gestão

O evento mostra a sua potência,
atraindo países e ampliando a
abrangência internacional!

+35.600

O brasil todo
visitou a
BIO BRAZIL
FAIR e
NATURALTECH!
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OBJETIVOS AO VISITAR AS FEIRAS – TOP 3

CONHECER NOVAS
TECNOLOGIAS
FAZER NEGÓCIOS
CONHECER NOVOS
FORNECEDORES

ATRAÇÕES
Contamos com uma extensa trilha de conteúdo
inspirador para todos os públicos visitantes:

Teremos especialistas,
personalidades e proﬁssionais com
representatividade em suas áreas
de atuação que oferecem reﬂexões
e uma visão ampla sobre assuntos
que circulam o universo orgânico,
natural e sustentável.

Palestras com convidados e marcas
expositoras trazendo temas
variados do setor.

Evento que tem como objetivo
atualizar, apresentar cenários e
fomentar discussões para
nutricionistas, médicos e
proﬁssionais da saúde.

ATRAÇÕES
Contamos com uma extensa trilha de conteúdo
inspirador para todos os públicos visitantes:

SEMINÁRIO DE

Aulas Show com interação,
degustação e diversas sessões
culinárias onde especialistas e chefs
renomados ensinam de forma rápida
e fácil como preparar saborosos e
nutritivos pratos vegetarianos sob a
curadoria da SVB.

Palestras com convidados e
nutricionistas especializados em
alimentação saudável e vegetariana
apresentando temas relevantes e
dados de mercado com a curadoria
da SVB.

Destinado a lojistas do segmento
orgânico e natural, apresenta os
caminhos para atrair clientes,
melhorar e impulsionar os
resultados em suas lojas.

ATRAÇÕES
Contamos com uma extensa trilha de conteúdo
inspirador para todos os públicos visitantes:

Especialistas nacionais e
internacionais trazem temas
importantes para o setor com
objetivo de ampliar o conhecimento
e expandir os negócios do segmento
orgânico.

Segmento em crescimento no
mercado e dentro da feira. Tem
como objetivo apresentar as
novidades, desaﬁos e benefícios
dos produtos, bem como as
tendências de consumo.

O primeiro Talk & Taste Show
Orgânico do Brasil onde chefs
apresentam pratos com sabores do
Brasil e onde você descobre
detalhes da nossa agricultura
orgânica brasileira e do mundo e a
importância da regionalização.

PODCAST E CANAL
BIO BRAZIL FAIR
E NATURALTECH

CANAL

O novo canal de conteúdo e
comunicação das feiras lançado
durante os eventos, contou com
diversos convidados entre expositores,
entidades parceiras e palestrantes.

FORAM 27 EPISÓDIOS
HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
Laura Reis

VAPZA E WELEDA
Enrico Milani e Beatriz Branco

CAISP
Frederico Moura

BARILLA
Fabiana Araújo

IBD Certiﬁcações
Alexandre Harkaly

WE NUTZ
Isabelle Holanda e Clarissa Ventorini

e muito mais!
Acesse AQUI o Podcast completo

MARKETING E
COMUNICAÇÃO
DE RESULTADOS
Estratégias e ações efetivas
que ampliaram a visibilidade
dos eventos e das marcas.

Período de análise: 03/01/2022 a 11/06/2022

SITE

757.842
pageviews

E-MAIL MARKETING

82

campanhas para
visitantes enviadas
para

+ 80 mil

MÍDIA ESPONTÂNEA

1974

matérias

SAV

Serviço de Atendimento ao Visitante

95 mil

SAV + Interações

24.387.020
pessoas impactadas

contatos do banco de
dados das feiras

Período de análise: 03/01/2022 a 11/06/2022

REDES SOCIAIS
MAIS DE 88 MIL FÃS EM NOSSOS CANAIS
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Período de análise: 03/01/2022 a 11/06/2022

ATITUDES CONSCIENTES PARA FEIRAS
MAIS SUSTENTÁVEIS 2022
Coleta Seletiva |
Gestão de Resíduos
EM 2022:
APROVEITAMENTO DE 100% DE TODO O RESÍDUO GERADO

100

toneladas de resíduos
coletados

74%

de material reciclável
coletado, triado e
encaminhado corretamente

26,2%

de material orgânico seguiu
para compostagem

Por meio da parceria com a LC Almeida Ambiental, todo resíduo
gerado nas fases de montagem, durante o evento e na
desmontagem é acompanhado e monitorado por proﬁssionais
especializados que tratam da logística do descarte.
A partir da triagem, é estabelecida a destinação dos resíduos.
Todo o material reciclável é doado a cooperativas de reciclagem.

Selo Viva Verde:
engajamos os expositores a
gerarem o mínimo de resíduos
sólidos e a adotarem
mecanismos para facilitar sua
coleta e reciclagem.

DEPOIMENTOS
EXPOSITORES

‘’A feira foi excelente para retomar os contatos
com os clientes e consumidores, após dois anos
de pandemia. O principal objetivo de participar da
Naturaltech é gerar relacionamento. Atendemos
clientes de vários estados do Brasil. Também foi
oportuno para comunicar ao mercado que somos
a primeira empresa a receber o certiﬁcado ROC Regenerative Organic Certiﬁed - por nossa
contribuição e experiência com Agricultura
Orgânica Regenerativa.’’

‘’A Weleda é uma empresa suíça que
recentemente completou 100 anos no mercado de
medicamentos e cosméticos naturais. Nós
participamos há mais de dez anos, e a feira é
muito importante. É um momento em que
divulgamos a marca para o público que ainda não
nos conhece e conseguimos aumentar a nossa
cartela de distribuidores e trocar ideias com os
lojistas sobre os nossos produtos. Nesta edição,
além do nosso estande com biocosméticos,
trouxemos também um espaço voltado para os
cuidados com a saúde mental, principalmente
pós-pandemia. Este evento é uma experiência
excelente e muito compensatória, com certeza
voltaremos nos próximos anos.’’
Maíra Dalpino, gerente de Marketing de
Cosméticos

‘’ Não viemos com a expectativa de fazer
negócios, mas fechamos alguns contratos. O
público foi interessante e qualiﬁcado, bastante
consciente e com a pegada de desenvolvimento
sustentável. Entendo que é preciso incentivarmos
que esse ambiente de produção orgânica cresça e
ganhe escala, fazendo com que a feira também
aumente. Participamos do evento desde 2005. Já
reservamos espaço para o ano que vem.’’
Luiz Demattê, CEO

DEPOIMENTOS
EXPOSITORES

‘’A BioFach sempre foi muito interessante para
nós, esse é o nosso quarto ano participando da
feira. A Souvie sempre quis trazer as essências e
estar mais próxima do público, para que as
pessoas possam experimentar o sensorial dos
produtos. Recebemos um contato muito maior de
clientes que já conheciam a Souvie pelas redes
sociais e puderam vir à feira conhecer melhor a
marca e os nossos produtos. A BioFach é uma
feira muito importante para a empresa, é a única
feira que participamos, pois enxergamos nela uma
grande oportunidade para a nossa performance
de vendas, e queremos retornar no ano que vem.’’
Monique Barbosa, Marketing

‘’Este ano foi ótimo para marcarmos presença
neste nicho de negócios em que atuamos, que são
os cosméticos naturais e orgânicos. Sentimos
bastante diferença no público em relação a 2019.
Os consumidores estão ponderando mais e
preferem conhecer os produtos antes de efetuar a
compra, estão mais informados. Pretendemos
voltar no ano que vem, pois o evento é muito
importante para o setor.’’
Larissa Pessoa, Sócia Proprietária

‘’Foi bom reencontrar os lojistas e
distribuidores, após dois anos de pandemia. O
nosso estande esteve sempre movimentado. Do
nosso portfólio, apresentamos na feira a nova
linha de produtos da marca Lightness.’’
André Machado, sócio

DEPOIMENTOS
EXPOSITORES

‘’A feira está excelente, e superou as
expectativas. Já estamos presentes há 14 edições,
e a cada ano, reparamos no crescimento, tanto de
público quanto na qualiﬁcação dos visitantes. É a
grande oportunidade de encontrar clientes novos
e antigos, e estamos obtendo bons resultados.
Quem é visto, é lembrado, e estaremos aqui na
próxima edição, sem dúvida. ‘’

‘’A feira superou as expectativas e foi um
sucesso total, tanto que já reservamos nosso
espaço para a próxima edição. Buscamos
negócios B2B e recebemos justamente o nosso
público-alvo. Todos os dias batemos a nossa meta,
já vendemos mais de R$ 100 mil e ﬁzemos acordo
com mais de 750 pontos de vendas durante o
evento.’’

Hélcio de Oliveira, CEO

Leandro Garcia, CEO

‘’Nós apresentamos a marca, lançada há seis
meses, na feira. E nos surpreendemos com a
recepção que tivemos. Tivemos ótimos contatos
de empresas nacionais e também internacionais,
com representantes da Europa, América do Sul e
Ásia. A feira foi um sucesso para nós.
Pretendemos voltar em 2023.’’
Sérgio Costa, sócio proprietário

DEPOIMENTOS
EXPOSITORES
DATE CROWN
‘’É a nossa primeira vez no
evento e as expectativas foram
superadas. O público estava muito
engajado e as empresas
proporcionaram parcerias de
negócios maravilhosas. No atacado,
vendemos por volta de 100 mil
dólares. Com certeza voltaremos
para a próxima edição.’’
Julia de Biase, representante oﬁcial

‘’Fomos a primeira indústria de
terceirização a expor na feira e
abrimos caminho para outras
indústrias. Em apenas um dia
batemos todas as expectativas de
visitação. O nosso estande foi o mais
hightech, onde as pessoas podem ter
a experiência de conhecer a fábrica
por meio da realidade virtual.
Lançamos na feira o primeiro
colágeno líquido do mundo e está
sendo um sucesso. Sem dúvida,
voltaremos em 2023.’’

‘’Foi surpreendente. Os
lançamentos representam 30% de
nosso crescimento anual e ﬁcamos
dois anos sem poder colocar nada de
novo no mercado devido à
pandemia. Viemos para a feira com
nove produtos inéditos e os
visitantes receberam muito bem.
Conseguimos fazer muitas vendas
tanto para o consumidor ﬁnal como
de contratos com empresas que já
eram clientes, e com novas também.’’
Rafael Wirz, líder de Marketing

André albuquerque, CEO

‘’Eu já tinha participado como
visitante duas vezes, mas esta foi a
primeira vez como expositor.
Decidimos participar este ano para
nos aproximarmos do consumidor e
do lojista e divulgar nosso produto.
Me surpreendi com o volume de
negócios. Queremos ampliar para 50
pontos de venda em todo o Brasil.
Fizemos esses contatos e também
conseguimos parceiros de logística
para o interior do Nordeste, Goiás e
Mato Grosso. Já conﬁrmamos nossa
presença na próxima edição com um
estande maior.’’
Fabrício Souza, sócio

PARCEIROS E
APOIADORES

‘’A realização da feira foi muito positiva, e não
apenas para os associados, mas para outras
empresas também. Estão falando até que foi
melhor que em 2019, especialmente em contatos
com lojistas e venda de seus produtos. Esta é uma
feira híbrida, com diversos públicos, o que eu acho
muito positivo. Ela reúne o consumidor,
produtores, distribuidores, estudantes e
jornalistas. É importante ver tanto os nossos
associados como o público em geral se engajando
nessa causa dos orgânicos, que é isso que a gente
vende. Queremos sensibilizar as pessoas para os
orgânicos. A feira mostrou que tudo que se pensar
em orgânico é possível. O algodão orgânico, o
cosmético, as carnes orgânicas, uma série de
produtos novos, processados. E tem muita gente
talentosa oferecendo produtos e serviços
interessantes, isso mostra o potencial dos
orgânicos no país.’’
Cobi Cruz, diretor

‘’Todos os dias o estande ﬁcou movimentado
de um público bastante interessado. A feira traz
oportunidades para novos associados, divulgação
das nossas atividades, como o projeto de
bioinsumos para controle natural de pragas, e
também de parcerias. ‘’
José Santiago, conselheiro

‘’Para nós é um prazer enorme participar da
NaturalTech. Estamos aqui desde a primeira
edição, e é sempre uma forma de oxigenar essa
nossa vontade de estar perto de expositores, de
empreendedores e mostrar o nosso trabalho
também para o público. A Sociedade Vegetariana
Brasileira, como uma instituição que promove esse
movimento, tem total interesse em mostrar ao
público essas novidades que estão surgindo no
mercado, e pensando sempre no consumo mais
consciente para que tenhamos uma sociedade
mais justa e que olhe para todos os lados.’’
Ricardo Laurino, Presidente

PARCEIROS E
APOIADORES

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA
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