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42 
EVENTOS 
NA ITÁLIA

19 
EVENTOS NO

EXTERIOR

13.100
EXPOSITORES

1.200.000
VISITANTES

726.500 
METROS QUADRADOS
COMERCIALIZADOS

+ DE 1.000
COMPRADORES DE
MAIS DE 100 PAÍSES

VERONAFIERE, LÍDER EM FEIRAS MUNDIAIS

A MEC SHOW é realizada pela
Milanez & Milaneze, empresa do

Grupo Veronafiere, líder na
realização de exposições na

Itália e segundo em volume de
negócios da Europa.



Tendo como ênfase a 
tecnologia de ponta e 
inovação, a feira atrai profissionais 
com alto poder de compra de todo país, 
que buscam, dentre outros objetivos, 
avanços tecnológicos para diferentes nichos 
da indústria. A MEC SHOW recebe gestores de 
compras das principais indústrias locais  
(ArcelorMittal, Estaleiro Jurong Aracruz, Suzano, 
Petrobras e Vale), além dos players de empresas 
nacionais e internacionais de toda a cadeia 
produtiva do setor metalmecânico.

Contato com 
inovação 
e tecnologia.

Grandes marcas da 
indústria nacional 
e internacional.

Contato direto 
com quem decide.

Visão geral de 
mercado para 
orientar decisões 
e investimentos.



Patrocínio Ouro Apoio

Promoção Realização

Apoio Institucional Parceiros

Apoio Técnico

ENTIDADES



NÚMEROS DA FEIRA

+ 200
MARCAS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS 

120 HORAS
DE CONTEÚDO

TÉCNICO

+ 13.500 MIL
VISITANTES 

10.000 m² 
DE ÁREA EXPOSITIVA



SETORES 
DO EVENTO

PETRÓLEO 
E GÁS

PAPEL E 
CELULOSE

SIDERURGIA

MINERAÇÃONAVAL

ENERGIA



EXPOSITORES

95% 
demonstrou 
interesse em 
participar da 

próxima edição 
em 2020.

97% 
está satisfeito, 

muito satisfeito ou
 completamente 

satisfeito com 
sua participação 

na feira.



EXPOSITORES

       O evento tem uma importância especial para a empresa, pois participamos de todas as 
edições e acredito que estaremos sempre presentes. A Mec Show é uma grande oportunidade 
de relacionamentos, conseguimos ver clientes que não conseguimos ver ao longo do ano e isso 
planta sementes que darão frutos para novos negócios.

   A Feira tem uma proporção muito boa em nossos 
negócios pela quantidade de clientes que passam por 
aqui. Já participamos há seis anos e o evento é sempre 
muito importante para gerar network com novos clientes 
além de reafirmar o compromisso com os atuais.

“

“

Depoimentos

Luis Soares Cordeiro
Diretor Presidente na Estel Serviços Industriais.

Celso Delocco 
Diretor Comercial na Fluidvix Automação Industrial – Distribuidor SMC®

“
Caio Tappiz 

Gerente Territorial de Vendas RJ / ES na Fluke do Brasil

      A Mec Show para nós é um grande divisor de 
águas, consideramos o evento mais importante 
do Espírito Santo, onde aproveitamos para fazer 
o grande lançamento de nossos produtos e 
aproximar o relacionamento com os clientes, 
além de ser muito bom para novos networks.



tem poder de 
decisão nas 

empresas em 
que trabalham.

40% 

76%
Participa do 
processo de

 compra.

está satisfeito 
com a feira.

93% 

VISITANTES



ESTATÍSTICAS

06 AGO 07 AGO 08 AGO

2.952

5.081 5.613

Visitantes por dia

Norte 1,3% Nordeste 12,6%

Sul 8,4%

Centro-Oeste 1,7%

Sudeste 68,8%

13.646 mil visitantes de 

 estados brasileiros e 20
 países (Chile, Espanha e Itália). 3

Visitantes por região



NEGÓCIOS

Participaram da rodada de negócios 13 compradores 
de grandes empresas divididos em 23 departamentos 

de compras, além de 101 fornecedores. Foram realizadas 
210 reuniões. A expectativa de negócios para os próximos 

12 meses é de mais de 32 milhões de reais.

RODADA DE NEGÓCIOS



NEGÓCIOS

8%

30%

35%
20%

7%
Até R$50 mil

Entre R$50 mil e R$100 mil

Entre R$100 mil e R$500 mil

Entre R$ 500 mil e R$1 milhão

Acima de R$1 milhão

Estimativa geral de negócios realizados / 
Expectativa durante os 3 dias de evento.



Além de uma rica exposição de máquinas, 
equipamentos, produtos e serviços, a 

MEC SHOW 2019 contou com uma ampla 
programação nos três dias de evento, 
buscando oferecer aos participantes 

oportunidades para geração de negócios, 
capacitação profissional e networking.

CONTEÚDO



Visitas técnicas guiadas com 
o objetivo de conhecer as 

instalações das Grandes Plantas 
Industriais do Espírito Santo e de 

gerar novos negócios.

ROAD SHOW



Espaço voltado para apresentação de soluções
por Start Ups, discussões sobre inovação através 
de palestras e workshops, além da mostra de 
produtos, protótipos e simuladores interativos.



www.oilgas .com.bres

NÚMEROS 
DO SETOR

40 372

122
8

+450

R$ 30,3

2019 e 2023



MÍDIA ESPONTÂNEA

+50 mil 
impressões no
google search

+187 mil 
impressões
no facebook

+150 mil 
alcances 
no facebook

+77 mil 
visualizações 
no site



ASSISTA Clique no vídeo e confira aqui os 
resumos da MECSHOW 2019 e 
prepare-se para a próxima edição

https://www.facebook.com/feiramecshow/videos/690529028079749/


Esperamos 
você em 
2020

EVENTO INTEGRADO


