


A FEIRA

A EnerSolar + Brasil – Feira Internacional de Tecnologias para

Energia Solar chega em sua 6ª edição e apresentou as mais

recentes tecnologias, produtos e serviços voltados para o setor

de energias sustentáveis, renováveis e limpas. Organizada pela

Cipa Fiera Milano, a feira acontece anualmente todo o mês de

maio. É a oportunidade ideal para lançar e apresentar produtos

e serviços, além de prospectar e posicionar sua marca junto a

toda a cadeia produtiva dos segmentos de Energia Solar, Eólica,

Biomassa, GTDC e afins.



EVENTOS PARALELOS

Outra feira simultânea foi a 4ª TecnoMultimedia InfoComm Brasil, com soluções de

sistemas audiovisuais, automação residencial, digital signage e comunicações

unificadas. Realizada pela Avi Latina América e organizada pela Cipa Fiera Milano, a

feira é a versão brasileira do evento originado nos EUA.

Simultaneamente à Enersolar+Brasil, aconteceu a 20ª Exposec | Feira

Internacional de Segurança, principal vitrine tecnológica da América Latina para

os setores de Segurança Eletrônica, Privada, Pessoal, Patrimonial e Empresarial.

Organizada pela Cipa Fiera Milano, em parceria com a ABESE (Associação

Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), recebeu + de 42

mil profissionais do setor.



CONGRESSO

O 7º Ecoenergy | Congresso de Tecnologias Limpas e Renováveis para a Geração de

Energia apresentou temas variados e importantes quando o assunto é energia renovável

renovável. O objetivo do Congresso é gerar discussões de onde possam surgir novas oportunidades e projetos que

atendam a demanda de energia através de métodos menos poluentes e gerando menor impacto ambiental.



RESULTADOS DA 6ª EDIÇÃO

7 mil m²

área de exposição

12 mil

profissionais do setor

80

expositores



TECHSHOW

Cerca de 15 temas foram abordados (11 horas) no Techshow (Palestra dos Expositores). Ministradas pelos

expositores da feira, as palestras abordaram temas importantes para as energias renováveis, com foco em

apresentar novas tecnologias e oportunidades de mercado.

O TECHSHOW de 2017 foi um verdadeiro sucesso de público!



SETORES

 Aquecedores Solares;

 Baterias;

 Bombas;

 Células Solares;

 Coletores Solares;

 Inversores;

 Placas Termosolares;

 Painéis Fotovoltaicos;

 Sup. para Painéis Fotovoltaicos.

Energia Solar

 Máq. para Transporte e Manuseio de Biomassa;

 Caldeiras, Queimadores, Secadores e Componentes;

 Fabricantes de Briquetes e Péletes.

Biomassa

 Aerogeradores

 Inversores

 Micro-Aerogeradores

 Pequenos Aerogeradores

 Torres

Energia Eólica

GTDC

 Geração, Transmissão. Distrib.

e Com. de Energia

Outros

 Acessórios, Peças e 

Equipamentos

 Entidades Setoriais

 Empresas de Consultorias e 

Projetos

 Pesquisa & Desenvolvimento



QUEM EXPÕE AUMENTA RESULTADOS

“Estou achando a feira muito interessante, que me surpreendeu positivamente com a qualidade do público e a 
movimentação dos visitantes. O primeiro dia foi bastante agitado, com público qualificado.”
Maurílio Hidalgo – Gerente de Novos Negócios da Brametal

“A Enersolar+Brasil é um das feiras mais importantes do setor no Brasil. Acredito que ela tem trazido muita gente desse 
mercado, e reúne muitos profissionais, por isso estou gostando bastante. A feira tem uma visitação grande, pessoas que 

estão dispostas a conhecer mais e pessoas que já estão atuando nesse mercado. E a cada ano percebemos o 
amadurecimento desse setor.” Luis Gustavo – Gerente de Novos Negócios da LGL

“A Zagonel pretende participar da próxima edição da Enersolar+Brasil, porque a feira foi realmente um sucesso!”
Wainer Fernandes – Gerente Regional de Vendas da Zagonel



QUEM EXPÕE AUMENTA RESULTADOS

“A feira está com o movimento muito legal e o público está respondendo bastante aos nossos produtos. Sentimos que as
pessoas são interessadas em saber mais sobre o setor.”
Telma Meneguette – Eco Solys

“Já é o segundo ano que a Viva Bem participa da Enersolar+Brasil e nesta esta edição apresentamos o gerador solar 
móvel. Os visitantes têm gostado bastante do que têm visto na feira, além de serem muito qualificados.”Rogério Costato –

Gerente da Viva Bem Construções



PERFIL DO VISITANTE 

41,12%
Diretor/Gerente

21,45%
Presidente/VP
Proprietário

17%
Engenheiro/Arquiteto

4,46%
Técnico

4,46%
Integrador/Instalador

3,82%
Coord./Supervisor

3,49%
Outros

1,21%
Distribuidor

1,38%
Vendedor/Rep. Com.

1,04%
Prof. Rede Elétrica

0,58%
Analista/Auxiliar

TOP 10 PAÍSES

PRINCIPAIS CARGOS



SETORES DE INTERESSE DO VISITANTE
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Pesquisa & Desenvolvimento

Fabricantes de Briquetes e Pétetes

Placas Termosolares

Caldeiras, queimadores, secadores e componentes

Entidades Setoriais

Inversores (Eólica)

GTDC (Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia)

Acessórios, Peças e Equipamentos

Empresas de Consultorias e projetos

Bombas

Aquecedores Solares

Coletores Solares

Baterias

Células Solares

Aerogeradores, Pequenos Aerogeradores e micro

Inversores (Solar)

Painéis fotovoltaicos e suportes

Série 1

Série 1

49%

42%

37%

37%

34%

31%

28%

21%

19%

19%

18%

18%

12%

7%

6%

5%

5%



O QUE O VISITANTE PENSA SOBRE A ENERSOLAR

“A feira está sendo muito produtiva, porque estamos falando de um setor que está em crescimento de uma forma
exponencial no Brasil. Eu pretendo visitar a feira na próxima edição, porque sempre tem produtos novos e daqui a 1 ano
tudo vai mudar. Ano que vem eu venho e pretendo trazer alguém comigo para poder prestigiar o evento.”
Fernando Mota – Engenheiro Elétrico

“Estou aproveitando a feira, conferindo as inovações e as novas tecnologias. A feira está bem legal e a visita está sendo 
muito proveitosa. Inclusive conseguimos encontrar aqui na feira novos produtos que estão sendo lançados no mercado.”

Bruno Palazzolli – Proprietário da Palazzolli Energia



REDES SOCIAIS

+ 10 mil likes

Criação da conta do Instagram 
da Enersolar. Temos 69

seguidores orgânicos e 29
publicações.



PATROCÍNIO



APOIO INSTITUCIONAL



PARCEIROS DE MÍDIA



MOTIVOS PARA PARTICIPAR EM 2018

Aumentar o nível de exposição de sua marca e/ou produto para mais de 12 mil profissionais do setor
interessados na realização de negócios e parcerias na área de energias sustentáveis, renováveis e limpas;

Fidelizar clientes e fazer frente aos principais players de mercado presentes no maior evento do setor na
América Latina. Expectativa de 7 mil m² e + de 80 expositores;

Estar presente no evento que cresce, a cada edição, em tamanho e qualidade de expositores e público
visitante, e ganha mais importância de mercado devido à grande sinergia que promove entre todos os
segmentos da cadeia produtiva (Energia Solar, Eólica, Biomassa, GTDC e afins);

Trocar informações nos seminários, cursos e palestras que são realizados paralelamente aos negócios;

Ter a oportunidade de ministrar uma palestra, gratuitamente, no Techshow – Palestras dos Expositores.



PATICIPE DA 7ª ENERSOLAR+BRASIL

(11) 5585 – 4355
(11) 3159 – 1010

comercial@fieramilano.com.br

GARANTA SEU ESPAÇO!

22 A 24 DE MAIO DE 2018

Contate a nossa equipe comercial e receba uma proposta personalizada:

mailto:comercial@fieramilano.com.br


• Mídia (conteúdo online e off-line e serviços de publicação, cursos de gestão);

• Organização e recepção de exposições na Itália e no exterior;

• Serviços de montagem de estandes;

• Gestão de convenções e congressos.

Além disso, gerencia dois locais de exposições, fieramilano (em Rho, nos limites da cidade) e

fieramilanocity.

Líder em exposições na Itália, a Fiera Milano é a única empresa de exposições italiana

que figura na bolsa de valores italiana (desde dez/02). Também é a operadora líder de

congressos e fornece uma gama completa de serviços especializados nas seguintes

áreas:

CONHEÇA A FIERA MILANO



PAVILHÕES NA ITÁLIA

54 mil m2 de área de exposição

345 mil m2 cobertos
60 mil m2 ar livre

CONHEÇA A FIERA MILANO



Especializada em feiras de negócios e publicações técnicas, a Cipa Fiera

Milano tem como objetivo, aproximar organizações e criar oportunidades de

relacionamentos, por meio da realização de grandes feiras e publicações de

revistas segmentadas na América Latina.

Presente no mercado desde 1977, foi adquirida pela Fiera Milano em 2011, tornando-se a filial

brasileira de uma das empresas líderes mundiais de feiras e congressos do mundo.

FIERA MILANO NO BRASIL



OUTROS PRODUTOS NO BRASIL

Feiras

Revistas



OBRIGADO!


