A Organizadora - UBM
Com sede na Inglaterra, a UBM é líder global em eventos
B2B e a 2ª maior organizadora de eventos no mundo.

Promovemos e incentivamos a conexão entre profissionais de diversas indústrias e segmentos,
potencializando a transferência de tecnologia e conhecimento, e principalmente, a geração de
negócios de projeção internacional, tanto para expositores, quanto para os visitantes.
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Concrete Show South America
Único evento da América Latina a reunir
toda a cadeia produtiva do concreto.

+18.500

profissionais

4.500

visitantes assistiram a
palestras e congressos

Visitantes de

14 países
18.000m2

de exposição indoor
e outdoor

+50

Segmentos

350

Marcas Expositoras
(Nacionais e Internacionais)

INFORMAÇÕES DO MERCADO
A crise econômica que se instalou no Brasil a partir de 2014, e que

energia

repercutiu fortemente na construção civil nacional, levará mais nove

saneamento, estradas de ferro, aeroportos e mobilidade urbana

elétrica,

telecomunicações,

anos para que seus efeitos sejam zerados segundo estudo realizado

e portos. “Essa é uma previsão de crescimento substancial. É

pela Fundação Getúlio Vargas e encomendado pela ABRAMAT

importante mencionar que o investimento foi o primeiro

(Associação Brasileira da Indústria dos Materiais de Construção).

setor da atividade econômica que reagiu, porque há um

A boa notícia, é que o estudo detectou que o volume de obras de

sinal claro de que a economia brasileira está crescendo”,

infraestrutura poderá sobrepor-se ao de empreendimentos imobiliários.

disse, em visita aos chineses nos primeiros dias de setembro.

As demandas apontadas recentemente pelo governo federal, diz que

O estudo entende que o PIB do setor tem condições de crescer

o Brasil tem potencial para gerar negócios na ordem de R$ 269 bilhões,

4,5% ao ano, puxando a taxa de empregabilidade e a produção de

relacionados a projetos estruturantes. Esse montante de recursos foi

materiais de construção, que se expandiria a uma taxa de 3,2%/

apresentado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a investidores

ano para produtos de base (cimento, areia, cal, blocos de alvenaria

chineses. Os cálculos do ministro se baseiam em projeções de 2016

e concreto) e de 3,85/ano para os acabamentos.

a 2019, e envolvem empreendimentos nas áreas de petróleo e gás,

Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia
“Acredito que estamos em um momento decisivo de retomada do crescimento do País e a classe política como um todo é
responsável por cobrar as reformas necessárias para o caminho dos investimentos e do crescimento. Tenho certeza que já
na 12ª edição do evento, vamos nos encontrar em outro momento de desenvolvimento econômico”

transporte,

estradas,

fonte: www.cimentoitambe.com.br

PARCERIAS 2017
Oferecedores:

Apoiadores:

Mídias:

Agência de Viagens Oficial:

Companhia Aérea Oficial:

QUEM VISITA
+ de 18.500 visitantes qualificados de 14 países diferentes

PERFIL

Motivos da Visitação
60%
19%
12%

Estreitar relacionamento
com player do mercado
Demonstrações de
produtos e serviços

Capturar Leads

48,2%

17%

12,2%

22,6%

Engenharia l Edificações
Projetos l Arquitetura
Infraestrutura

Administração

Planejamento
Compras l Contratos

Outros

Financeiro

Suprimentos

Engenheiro civil, João Luis Collares
“A feira consegue reunir tudo o que há de disponível no mercado e ainda dar um panorama preciso do setor,
o que facilita a escolha por produtos que otimizam meu trabalho. Como trabalho com a criação e execução de

9%

Ter uma visão atualizada do setor

projetos na área da construção civil, minha expectativa é sempre encontrar diversas ferramentas para melhorar
o trabalho que presto. Hoje fiz algumas prospecções e devo fechar com alguns expositores até amanhã”

QUEM VISITA

1,85%
4,73%

Cargos Executivos
15%
17%
20%
23%
25%

3,27%
Engenheiro, Arquiteto e Projetista

Coordenador, Supervisor, Chefe de Obra,
Chefe de Departamento, Analista, Técnico

8,14%

Diretor, Superintendente, Gerente
Outros

Mercado de Interesse
28%
21%
19%
19%
15%

82,1%

Sócio, CEO, Presidente e VP

Envolvimento no Processo de
Compra

Edificações
Infraestrutura
Obras Rápidas
Produção de Concreto
Produção de artefatos e pré-fabricados

Angelita Pavese, RS
“Venho há muitos anos porque sei que aqui posso encontrar o que busco e fechar negócios. “

36%
28%
11%

Decisão Final
Recomenda
Especifica

QUEM EXPÕE

98%

Consideram ótima/excelente a
qualificação dos visitantes

95%

Estão satisfeitos em utilizar a feira como plataforma
para apresentação de seus serviços e produtos

CATEGORIAS
• ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS
• AGREGADOS
• ARTEFATOS DE CONCRETO
• BOMBAS E BETONEIRAS
• CIMENTEIRAS E CONCRETEIRAS

85%

Esperam um incremento no faturamento
decorrente dos leads gerados no evento

• EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
• QUÍMICOS (ADITIVOS, IMPERMEABILIZANTES)
• LOCADORES
• PRÉ-FABRICADOS

85%

Fecharam ou fecharão negócios
decorrentes do evento

• SOFTWARES E SISTEMAS DE GESTÃO

ATRAÇÕES DE 2017
Concrete Congress – Cursos e Seminários

Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas

Cursos e Seminários (R$), organizados por associações e instituições

O SBTA reúne os avanços da ciência e tecnologia das argamassas de

Premiação Concrete Show, ABCP e Projetar.org

revestimento, colantes e de assentamento

Entrega de Premiação destinada a estudantes de arquitetura e urbanismo

Megademo - Área Externa

60 Ideias – Palestras Gratuitas

Espaço na área externa, destinada à demonstrações,
exposição e test-drive de máquinas e equipamentos

Mais de 60 palestras gratuitas, divididas em 9 macrotemas: Soluções para
Cidades, Respostas Simples para Problemas Complexos, Sistemas Construtivos
e Materiais Inovadores, Panorama e Tendências do Mercado, Novas Tecnologias
Aplicadas à Construção, Gestão e Produtividade na Construção, Concreto
e Design: Aplicações Surpreendentes do Concreto, Concreto do Futuro,
Sustentabilidade na Construção Civil

Galeria do Concreto
Espaço dentro da feira, destinada à exposição de
peças raras ou novidades, feitas de concreto

PLANO DE MÍDIA

45 anúncios em revistas especializadas

40 banners em sites de parceiros

106 jornalistas credenciados

65 e-mails de divulgação enviados pelos parceiros

300 matérias publicadas

16.790 curtidas no Facebook

Centimetragem R$

30 newsletters

5.258.535,50

ROI (Retorno sobre Investimento)

+10.417,07%

Banco de dados com 73.500 contatos qualificados

170 e-mails de divulgação

+ 160K usuários ativos no site
+ 570K

visualizações no site

DESTAQUE: 223 CLIPPINGS
(Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste)

DESTAQUE: MÍDIA ESPONTÂNEA

• Brasil Construção

• Construtores em Revista

• M&T

• Téchne

• Grandes Construções

• Construção e Mercado

• Construchemical

• In Cena

• EAE Máquinas

• Décor Book

• Prisma

• Casa & Mercado

• O Empreiteiro

• Artstudio

DESTAQUE: MÍDIA ESPECIALIZADA

