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VIVA! CHEGAMOS À 15ª EDIÇÃO
NEGÓCIOS QUE
MELHORAM O MUNDO
O universo que envolve alimentação saudável, suplementos
e produtos naturais e de saúde está em plena expansão.
E a Naturaltech acompanha e colabora para a evolução destes
segmentos há 15 anos, promovendo negócios, relacionamento,
soluções e atualização profissional que se multiplicam em
bem-estar e qualidade de vida.

Setor em
ritmo crescente
merece uma forte
plataforma de
networking e
negócios

PERFIL DOS

Expositores
Uma feira focada no
sucesso do seu negócio
+ de

340

marcas expositoras
+ de

1500

FAÇA PARTE
VOCÊ TAMBÉM
DESTE UNIVERSO
• ALIMENTOS FUNCIONAIS
E PROBIÓTICOS
• ALIMENTOS INTEGRAIS
• ALIMENTOS VEGETARIANOS
• COSMÉTICOS NATURAIS
• EQUIPAMENTOS
• FILTROS

lançamentos
de produtos

• FITOTERÁPICOS

71%

• LINHAS DIET E LIGHT

de crescimento
do B2B
+ de

40mil
visitantes

• FLORES
• LINHA PET
• MEL E DERIVADOS
• NUTRACÊUTICOS
• NUTRIÇÃO ESPORTIVA
E ESTÉTICA
• ÓLEOS ESSENCIAIS
E VELAS
• PRODUTOS VEGANOS
• SEM GLÚTEN
• SORVETES
• SUPERFOODS

visitação

60%

maior que a
edição anterior
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• SUPLEMENTOS E SHAKES
• TEMPEROS
• TRATAMENTOS
COMPLEMENTARES
• UTENSÍLIOS DE COZINHA
• ZERO LACTOSE

PERFIL DOS

Visitantes

B2B
57%

B2C
GRANDE FREQUÊNCIA
DE CONSUMIDORES
A VISITAÇÃO DE MILHARES DE
CONSUMIDORES ATIVA AS MARCAS,
MOVIMENTA O VAREJO
E IMPACTA O SEU NEGÓCIO.

21%
7%
6%
5%
4%

COMPRADORES
Academias, clubes,
atacadistas, clínicas, hospitais,
distribuidores, farmácias,
hotéis, spas, lojistas, padarias,
perfumarias, restaurantes
e supermercados

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Chefs de cozinha, gastrólogos,
nutricionistas, nutrólogos
e terapeutas

FORNECEDORES DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
DO SETOR
ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES
E IMPRENSA
PRODUTORES
UNIVERSIDADES/ESCOLAS
TÉCNICAS E ÓRGÃOS DO
GOVERNO
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1exclusivo
DIA

para

compradores
NESTA EDIÇÃO DA NATURALTECH,
O PRIMEIRO DIA DA FEIRA SERÁ
ABERTO EXCLUSIVAMENTE PARA
VISITANTES PROFISSIONAIS.
SÃO MUITO MAIS CHANCES PARA
VOCÊ FECHAR GRANDES NEGÓCIOS!

VISITAÇÃO AMPLA E GLOBALIZADA
AMÉRICA
Argentina
Bolívia
Canadá
Chile
Colômbia
Costa Rica
Estados Unidos
Guatemala
México
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai

EUROPA

ÁFRICA
Cabo Verde
Nigéria

Alemanha
Áustria
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Itália
Portugal
Reino Unido

ÁSIA
Coreia
Emirados Árabes
Índia
Japão

A NATURALTECH 2018 CONTOU COM VISITANTES DE
TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS E DE 29 PAÍSES DIFERENTES

Negócios para
quem vive em
sintonia com
o seu universo

MERCADO MOVIDO
PELA EXPERIÊNCIA:
NOVAS IDEIAS,
GRANDES PARCERIAS E
ÓTIMOS RESULTADOS
Seja visto por potenciais clientes, nacionais e
internacionais, abrindo novos canais com os mais
diversos stakeholders e fortaleça o relacionamento
com o seu público, gerando resultados durante
a Feira e também a médio e longo prazos.

149

19

399

16 milhões

empresas
expositoras
Atividade gratuita e
exclusiva para expositores
ampliarem suas vendas.

reuniões

empresas
compradoras

em negócios
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CONTEÚDO +
ENGAJAMENTO
UM UNIVERSO
DE POSSIBILIDADES
E INOVAÇÕES
Prepare-se para realizar negócios ao mesmo tempo
em que a Feira atrai público interessado em se
atualizar sobre o mercado, identificar novas soluções
e modernizar seu mix de produtos e serviços.
Quanto mais conteúdo relevante oferecido e
experiências proporcionadas, mais oportunidades
para você, expositor.

FESTIVAL DA COZINHA VEGETARIANA
Receitas rápidas e simples com renomados
especialistas e chefs.

ARENA INSPIRAÇÃO

Oficinas e palestras abordam temas relacionados
à saúde e bem-estar.

ARENA CONHECIMENTO

Palco do Seminário SVB – Vegetarianismo em Foco.

ARENA VIVÊNCIA

Práticas terapêuticas abertas ao público.

120 horas de
programação
com conteúdo
prático e
teórico

MAIS

Visibilidade
PARA SUA MARCA

DIVULGAÇÃO ESTRATÉGICA
COM VASTA REPERCUSSÃO
SITE

R$

8,6milhões

de mídia espontânea

116mil views
REDES SOCIAIS

574.520 pessoas alcançadas
39.472 pessoas falaram sobre a feira
2.622 interações digitais
APLICATIVO

3.500 downloads
INSERÇÕES NA MÍDIA

42 em jornais
13 em revista
714 na web
87 em rádio
4 na TV
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FORTALEÇA
SEU BRANDING
Amplie a atuação da sua marca com
as diversas ações de merchandising
que a Naturaltech oferece para os
expositores dentro da Feira e em
todos os canais de comunicação.

Ligue e saiba mais: 11 2226-3199

QUEM JÁ VIVEU ESTA
EXPERIÊNCIA CONFIRMA
EXPOSITORES

VISITANTES

“Em relação aos negócios, sentimos que os
lojistas vieram em maior quantidade que no
ano passado. Isso fez com que gerássemos
mais negócios, o que era realmente a nossa
expectativa. Já sobre o consumidor final,
estamos bem contentes, pois recebemos
mais pessoas com interesse em nossos
produtos e novidades.”

“Visito há uns três anos, e a cada ano a
Feira se supera. Acredito que este será um
dos anos mais incríveis, porque eu nunca vi
tanto expositor num lugar só. É um mercado
que cresceu demais. Vim buscar na Feira
coisa boa com qualidade e aqui é muito
bom, tem tudo. Aqui a gente descobre
produtos que nem sabia que existiam.”

Kelvin Hoffman - Bioprim

Ana Paula Pina - Rede Rio Vermelho / Empório Prime

“A Feira foi sensacional! Foi nossa
primeira experiência com um estande
com 12 cooperativas de agricultura familiar
ofertando produtos bem diversificados,
orgânicos, naturais, saudáveis. O estande
ficou movimentado o tempo todo de
pessoas vindas de todos os Estados,
o que possibilitou posicionar o projeto
no mercado. As Rodadas de Negócios
oportunizaram o acesso dos produtores da
agricultura familiar a grandes compradores.”

“Este é o terceiro ano consecutivo que
participamos da Feira, e pra mim a Rodada de
Negócios tem sido bastante oportuna e atrativa.
Certamente sairão alguns bons negócios, tanto
para lojas, já que nosso negócio principal é o
varejo, como também para a distribuição de
alguns produtos.”
Fabio de Paula - Bio Per Tutti Orgânicos e Naturais

Guilherme Souza - Projeto Bahia Produtiva

“Faz sete anos que a gente participa da
Naturaltech e este ano foi uma experiência
bem diferente para nós. Conseguimos
ver não só o crescimento do mercado,
mas o crescimento da Feira.”

“Acho muito importante participar da Feira,
até mesmo para conhecer lançamentos, mas
o mais legal de tudo isso é conhecer a história
das pessoas, é emocionante. Estamos aqui
negociando, mas ao mesmo tempo envolve
muita filosofia e ideologia.”
Naíla Duarte - Casa Orgânica

Virginia Dias - Chocolife

“A gente frequenta a Feira faz muitos anos,
mas é o primeiro ano que estamos presentes
com estande e foi excelente para fazer
negócios. Vimos muitas pessoas interessadas,
tanto para vendas ao consumidor como para
futuros negócios, para nós foi incrível e um
belo investimento.”

“Pela primeira vez participamos da Feira e está
sendo muito legal e proveitosa. Aqui a gente
abre a possibilidade de networking, de conhecer
embalagens e produtos diferenciados, então é
uma Feira completíssima. Comentei com alguns
expositores que você encontra desde empresas
grandes até pequenos produtores, e isso abre
a possibilidade de que todos nós podemos
participar. Com certeza, a GR Condimentos
participará em 2019.”

Luiz Brassi e Ilson Silva - Imaflora

Bruna Pedroso - GR Condimentos

Novidade!

ATITUDES CONSCIENTES PARA
UMA FEIRA MAIS SUSTENTÁVEL

Conquiste o selo Viva Verde
Adotar estratégias ecologicamente responsáveis permite aos
visitantes do evento terem uma boa experiência de interação
com as empresas e suas marcas.
Quanto mais o expositor se programar para reduzir a quantidade
de lixo e resíduos gerados durante a feira, mais agrega valor
à sua marca e ainda ganha o selo da campanha Viva Verde,
atestando as atitudes conscientes em sintonia com o universo
orgânico e sustentável.
Participe! Saiba como se engajar nesta causa acessando nosso
site: www.naturaltech.com.br
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O principal
evento do
universo
natural na
América
Latina

RESERVE
SEU ESTANDE
AGORA MESMO
VIVA VOCÊ TAMBÉM
ESTE UNIVERSO

11 2226-3106

naturaltech@francal.com.br

Feira Simultânea

O UNIVERSO ORGÂNICO E NATURAL
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15ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLOGIA

Promoção/Organização

Montadora Oficial

Transportadora Oficial

Apoio Oficial

Op. de Viagem

Afiliada à

www.naturaltech.com.br
@feiranaturaltech
#naturaltech2019

Local de Realização

