
ACOMAC EM MOVIMENTO
Vamos juntos para a China Machinex & HomeLife Brasil, no 

Transamerica Expo Center,  dia 14 de setembro

INFORMATIVO 
Associaç ão d os Come rcia nte s de  Ma teria l de  Con str ução 

Bol etim  Inf orm ativo - E diç ão n º 212 - Agos to d e 2016

MATE RIAIS DE CONSTRU ÇÃO – 77 EXPOSITORES :  Os 
melhores fornecedores do setor de materiais de construção de 
toda a China estarão presentes este ano na China HomeLife, 
mostrando ainda mais produtos de primeira qualidade e com as 
melhores cer tificações. Não perca essa oportunidade de fechar o 
melhor negócio custo-benefício do ano. DDDDDDDDDDDDDD

ILUMINAÇÃO – 57 E XPOS ITORE S: Lâmpadas elétricas  e 
acessórios para iluminação em candelabros, lustres de tetos, 
paredes iluminadas e lâmpadas são importados da China em 
sua maior parte. A indústria chinesa de lightning se 
desenvolveu rapidamente a partir do crescimento dos 
fabricantes a uma taxa de 5,7% . Em 2012 já eram cerca de 2000 
fábricas.  A maior parte delas está em Guandong, Zhejiang, 
Jiansu e Shanghai. Na cadeia de produção desta área está a  
Província de Guangdong. DFDFDFDFDFDDFSDFSDFDFDDDDDFD

A China Machinex é a principal feira mundial de produtos 
chineses e é realizada anualmente em 9 países, como Brasil, 
Turquia, África do Sul, Polônia, Egito, Cazaquistão, Jordânia, 
Emirados Árabes e Índia. O evento conecta mais de 6 mil 
fabricantes chineses altamente qualificados, com mais de 80 
mil compradores dos principais mercados emergentes.

A feira conta com os setores Materiais de Construção, 
Eletricidade e Novas Energias, Eletrônicos, Alimentos, Móveis, 
Hardware e Ferramentas, Artigos e Presentes Para O Lar, 
Iluminação, Máquinas, Têxteis & Vestuário. DFDFDFDFDF

Com 21 anos de experiência no mercado chinês, a Meorient 
International Exhibition está comprometida em maximizar as 
oportunidades de negócios entre impor tadores, atacadistas e 
compradores de volume, com fabricantes chineses de 
confiança. D

A 3ª ediç ão da feira China Homelife B razil 2016  e China 
Mac hinex  2016 a contece de 12 a 14 de S ete mbro deste 
a no no Tra nsamer ica Expo Ce nter da s 11: 00 à s 18:00 com a 
pre se nça de  mais de 800 expositores divididos entre  os 
se tore s de Móveis, Decora ção, Ilumina ção, 
Ele trodomé sticos,  Utensílios par a o lar,  Tex til & Vestuário e 
Mate riais de  Constr uç ão em  15. 000m² de  exposição.  D

GRUPO - ACOMAC JUNDIAÍ 


VAMOS MONTAR UM GR UP O DE 30 A SSOCIA DOS PARA   
VISITA R A  FEIRA , N O DIA 14 DE SETEMBRO, COM 

TRA NSPORTE ATÉ SÃO PAU LO E A LMOÇO GR ATUITOS.


INF ORMAÇÕ ES  e RES ERVAS: ( 11) 4521-8236


