
 APRESENTA
 A 1ª. e única feira de negócios com fornecedores para a
 Indústria Esportiva no Brasil e na América Latina



 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
    BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 27 a 29 de agosto de 2019
 11h às 19h
 Centro de Eventos PRO MAGNO
 São Paulo/SP – Brasil
 www.cems - sportssourcing.com

http://www.cems-sportssourcing.com/


 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
     BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 "The Sports Sourcing Show 2019 - América Latina" foi criada para
 ser a maior e principal plataforma de negócios e networking B2 B
 para esportes na América Latina e no Brasil .

 Estamos nos preparando para atender as demandas desta indústria
 em rápido crescimento, reunindo em um único evento
 visitantes/compradores de toda a região e os melhores fabricantes
 de vestuários, artigos e equipamentos esportivos .



 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
           BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 O esporte é considerado um dos principais fenômenos do mundo, indo muito
 O esporte é considerado um dos principais fenômenos do mundo,
 além de somente exercícios físicos, mas alcançando também a indústria
 indo muito além de somente exercícios físicos, mas alcançando
 esportiva que atualmente movimenta cerca de R$ 67 bilhões (Dados da FVG)
 também a indústria esportiva que atualmente movimenta cerca de

 R$ 67 bilhões!

 (Dados da FVG )



  O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
    BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Saiba porque criamos a 1ª. Feira de negócios da
 América Latina para quem quer explorar o potencial do
 mercado esportivo!
 A indústria esportiva no Brasil vem crescendo consistentemente a uma taxa média
 de 7,4% ao ano. Atualmente, quase 70% de tudo que é produzido pela indústria
 esportiva no país, provém do varejo esportivo, e apenas 30% é proveniente dos
 serviços e das receitas indiretas dos esportes. Isso significa que, dos 50 bilhões de
 dólares movimentados pela indústria esportiva no Brasil, quase 35 bilhões
 resultam do varejo.

 As vendas dos bens esportivos abrangem a totalidade do consumo no setor
 esportivo, em que o mercado de moda fitness ocupa um grande espaço, com cada
 vez mais lucros, ano após ano.



  O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
   BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Confira alguns números do mercado!
 ·  7 mil lojas especializadas no setor esportivo e outras
 14 mil que vendem algum item do tipo. (Dados da Abriesp)

 ·  Comércio eletrônico deverá dobrar a participação de artigos
 esportivos no faturamento do varejo até 2021, crescendo em
 média 12,4% ao ano , indicando o alcance de 85 bilhões em
 vendas. (Pesquisa feita pelo Google)



  O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
   BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Conheça a feira!
 ZONA ESPORTIVA (Esportes outdoor, indoor e de aventura)
 · Vestuário, calçados e acessórios esportivos
 · Equipamentos esportivos, para instalações esportivas, de segurança
 esportiva
 · Eventos esportivos
 · Gestão esportiva
 · Marcas esportivas
 · Consultoria e marketing esportivo
 · Móveis , pisos, áudio e iluminação
 · E- Sports
 · Turismo esportivo
 · Livros, publicações , portais eletrônicos
 · Artigos esportivos em geral 1



 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
   BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 2 ZONA DE FITNESS
 · Equipamentos de academia e fitness
 · Tecnologia fitness, gadgets e aplicativos móveis
 · Produtos e suplementos de fitness
 · Alimentos e bebidas saudáveis, bebidas energéticas
 · Academias
 · Gestão de instalação fitness

 ZONA DA SAÚDE
 · Produtos de saúde, EMS, reabilitação
 · Fisioterapia
 · Medicina esportiva
 · Produtos farmacêuticos
 · Nutrição e dieta
 · Hospitais e serviços de saúde
 · Serviços profissionais 3



 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
       BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Saiba mais!
 The Sports Sourcing Show 2019 faz

 parte de um road show internacional

 que acontece no Brasil desde 2015

 com expositores da Ásia e

 compradores do Brasil e da América

 Latina superando expectativas em

 negócios fechados em reuniões

 estratégicas durante o evento.



 O 1º. e único ponto de encontro da América Latina para quem quer fazer
        BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Com o sucesso de suas feiras no Brasil, a CEMS - Global USA lança mais uma feira de negócios B 2B para

 toda a indústria esportiva do Brasil e da América Latina para criar novas oportunidades de negócios .

 Este importante encontro setorial também ajudará a sua empresa  a avançar  na América do Sul,

 propiciando um perfeito centro B 2B que reunirá fabricantes e fornecedores de toda a região .



 Confira algumas fotos das feiras da CEMS no Brasil!



 Confira algumas fotos das feiras da CEMS no Brasil!



 Confira algumas fotos das feiras da CEMS no Brasil!
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     BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Perfil do visitante:
 ·
 ·
 ·
 ·

 Varejistas
 Importadores
 distribuidores de produtos
 Comerciantes

 ·
 ·
 ·
 ·

 Academias
 Clubes
 Associações
 A utoridades esportivas

 · Atacadistas · Representante de instalações esportivas
 ·
 ·

 Representantes comerciais
 Federações esportivas

 ·  Público relacionado em geral .



                        PLANTA INICIAL
 Você pode escolher onde quer estar com a sua marca!



 ESTANDE PADRÃO

 · Carpete cinza dentro do estande

 · Acabamento em painéis brancos

 · Perfil em alumínio

 · Painel com nome na empresa na testeira

 · 1 balcão

 · 1 mesa redonda com 3 cadeiras

 · 1 Spots light 100W para cada 3 m2.

 · Tomada para energia



 Faça parte desta nova forma de fazer negócios globalmente!

 R$890,00/m2
 Os valores incluem as taxas .

 A sua empresa só precisa escolher a melhor opção
 de estande para estar na feira e fechar negócios !



            Conheça a CEMS

 Desde sua fundação em 1992, a CEMS, marcou uma presença louvável na região como Organizadora

 de Exposição Multinacional com suas operações próprias em 7 países, organizando mais de 40

 exposições por ano em todos os setores importantes do comércio e da economia.

 Com seu QG Global nos EUA, a CEMS executa suas atividades a partir da CEMS - Global USA sediada em

 Nova Iorque, seus escritórios – CEMS Índia, CEMS China, CEMS Bangladesh, CEMS Lanka, CEMS - Global

 Ásia - Pacífico Singapura, CEMS Indonésia e mais de 10 Escritórios Associados ao redor do mundo .

 PARCEIRO LOCAL:



 CEMS Global
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    BONS NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA ESPORTIVA!

 Vamos conversar sobre esta plataforma de negócios
 para a indústria esportiva?

Eduardo Temperini Pereira 
(11) 2674-5050 

(11) 97028-0077 
edu@tpeventos.com.br 
www.tpeventos.com.br 

mailto:edu@tpeventos.com.br?subject=
http://www.tpeventos.com.br

