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O MÊS DE MAIO FOI RECHEADO DE CONTEÚDO
E INFORMAÇÃO PARA NOSSOS MERCADOS!
Fortalecendo a nossa
conexão com as
marcas expositoras
das nossas feiras e
oferecendo conteúdo
de qualidade aos
nossos públicos,
reunimos empresários,
especialistas e
influenciadores
convidados em dois
momentos especiais.

Papo de Café 24 de maio
Os cafés orgânicos e especiais vêm rompendo as barreiras de idade e classe social para
cair no gosto de um número
cada vez maior de brasileiros.
Nada melhor do que comemorar a data com gente que vive
este mercado o ano todo e
ainda se preocupa com a
preservação do planeta.

No papo promovido pela Bio
Brazil Fair | Biofach America
Latina e Naturaltech, Gustavo
Leonel (Coronel Café Orgânico), Michele Poli Silva (Café
Jurerê), José Alexandre (IAO
Orgânicos) e Jônatas Machado
(Ibernon Amazônia Agroflorestal) cobriram toda a cadeia, do
produtor rural ao consumidor.
Acompanhe tudo da feira
@biobrazilnaturech nas redes
sociais e assista a este conteúdo
no canal das feiras no Youtube. ◆

Festival Expo Festas e Parques, de 24 a 27 de maio

A Expo Festas e Parques
reuniu as comunidades de festas
e parques em quatro dias de
conteúdo incrível e muito aprendizado. O evento contou com
apoio da ASBRAFE e ADIBRA.
As 12 horas de programação
ao vivo conectaram empreendedores, empresas e profissionais do setor com cases de sucesso, estratégias para reinvenção durante a pandemia, novas
oportunidades de negócios, live
shows de decoração e confeitaria, e dicas sobre empreendedorismo, gestão, tendências do
varejo, diferenciação de marca,
precificação e muito mais.

Cada dia contou com uma
trilha de conteúdo específica e
curadoria da feira Expo Festas
e Parques em conjunto com as
entidades parceiras e renomados profissionais:
• Dia 24: A nova onda da decoração de Festas (curadoria do
decorador e embaixador da Expo
Festas e Parques, Fábio Raian).
• Dia 25: O varejo e o novo
consumidor (com curadoria da
ASBRAFE).
• Dia 26: Entretenimento em
foco: Oportunidades e desafios
para buffets e parques (curadoria da ADIBRA).
• Dia 27: A confeitaria como
negócio (curadoria da confeiteira Ana Costa).
Os expositores da Expo Festas
e Parques não ficaram de fora da
nossa festa! Ao todo, 12 empresas fizeram parte da programação em palestras ou na demonstração de seus produtos e inovações (marcas na tabela ao lado).
Ao longo do Festival, especialistas renomados compartilharam seu conhecimento e experi-
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A Francal Feiras aderiu à campanha idealizada pela Ubrafe
(União Brasileira de Feiras e
Eventos de Negócios) para mobilizar a sociedade e demonstrar toda a cadeia de negócios
que as feiras movimentam.
Entre os dias 17 e 25, divulgamos, simultaneamente a outras
empresas do setor de eventos
de negócios, as cinco peças da
campanha, que você pode conferir nos canais institucionais
nas mídias sociais. ◆
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ência com a audiência, como as
confeiteiras Tábita Cintra, Janaina Eredia e Sabrina Sardinha, a
decoradora Dulce Galvão, os
consultores Mariana Cabral
(mLabs), Fabrizzio Topper (Driven.cx), Lucila Campiglia (IED-SP), Hubert Krause (Consultoria
da Diversão) e Ana Guimarães

(Keepcooking BR), a diretora do
IBEVAR, Patricia Cotti, e o especialista em segurança em parques de diversões, Francisco
Donatiello Neto.
Siga a @expofestaseparques
nas redes sociais e reveja a programação completa no canal
da feira no Youtube. ◆

Dia do profissional de eventos solidário
Nossos parabéns
aos aniversariantes
de maio
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No finalzinho do mês de abril
(30), comemoramos o Dia do
Profissional de Eventos. Para
celebrar a data, os colaboradores da Francal Feiras se
mobilizaram para ajudar a estes
profissionais – funcionários dos

fornecedores, prestadores de
serviço, terceirizados e temporários – que estão há mais de
um ano sem poder trabalhar. A
iniciativa atendeu quase 100
famílias com as cestas básicas
arrecadadas e entregues. ◆

31

Abdala
Jamil Abdala
Malu
Fiorese
Letícia
Ribeiro
Argos
Augusto

Save the Date!
Confira a agenda dos próximos eventos virtuais de conteúdo que você não pode perder. Programe-se!
JULHO

13 a
15

Semana do Lojista e
Profissional de Piscinas,
pela Expolazer &
Outdoor Living

JULHO

ÚLTIMA
SEMANA

Evento especial
Dia do Agricultor, de
Bio Brazil Fair |
Biofach America
Latina e Naturaltech

AGOSTO

03 a
05

Informações completas em breve nos canais das feiras nas mídias sociais.
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