SÃO PAULO E X P O • B R A S IL

De 29 de junho a 1 de julho, das 12h às 19h
Dia 2 de julho, das 10h às 17h

Pavilhão Conexão Predio
Eficiente
Traga sua empresa para o CONEXÃO
PRÉDIO EFICIENTE e seja parte deste
setor promissor que ganha, cada vez
mais, destaque no mercado.

Benefícios exclusivos d os exp ositores
d o Pavilhão Conexão Predio Eficiente

Banner aéreo sinalizando o Conexão Prédio
Eficiente com logo das marcas participantes
2 totens indicativos sobre o Conexão Prédio
Eficiente na feira
E-mail marketing sobre o projeto e marcas
participantes para os pre-credenciados
da feira
Post nas redes sociais informando
a participação de sua empresa

INVESTIMENTO: R$7.50 0,0 0
Balcão Vitrine com logo
Mesa bistrô com 2 banquetas
Logo no estande
1 Ponto de energia

Para informações de como palestrar no auditório
do Conexão Prédio Eficiente, entrar em contato
Com: predio@predioeficiente.com.br

SÃO PAULO E X P O • B R A S IL

De 29 de junho a 1 de julho, das 12h às 19h
Dia 2 de julho, das 10h às 17h

Fórum e Apresentação de Produtos e Soluções
A CONEXÃO PRÉDIO EFICIENTE será um evento�presencial a ser realizado
durante a Glass South�America nos dias 29 e 30 de junho de 2022
no São Paulo Expo

O objetivo do Fórum é de reunir especialistas e influenciadores para
discutir temas atuais e tendências das Tecnologias de Automação
utilizadas para tornar mais eficientes as edificações de qualquer
tipo e porte.
As questões ligadas ao consumo de energia, uso de recursos
naturais (gás, água e similares) têm muita relevância neste debate,
no entanto, o fórum propõe uma gama ampla de temas que
também vão contemplar: Sustentabilidade – Conforto Ambiental –
Segurança - Gestão e Monitoramento Remoto Prevenção de
Acidentes – Manutenção Predial - Fontes Alternativas de Energia

O Fórum CONEXÃO PRÉDIO EFICIENTE será realizado em um�auditório
para 150 lugares, no ambiente do salão de exposições. As apresentações
irão ocorrer nos dias 29 e 30 de junho, no horário das 13h00 às 19h00
Ao lado do auditório estarão disponíveis áreas para exposição�de
produtos e soluções de fornecedores do setor das tecnologias prediais
mencionadas e que estão ligadas aos�temas em discussão no Fórum.
Serão convidados para as apresentações profissionais destacados do
mercado. Estas palestras serão intercaladas por apresentações de
“cases” de sucesso e de aplicações inéditas�de soluções
tecnológicas tanto em edifícios novos como em retrofits.

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE COMERCIAL E TRAGA SUA MARCA
PARA ESTE PAVILHÃO INÉDITO NA GLASS SOUTH AMERICA!

BIA.PERDIGAO@NM-BRASIL.COM.BR

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO

PARCERIA EXCLUSIVA

LOCAL

