Expo Paisagismo é o cenário ideal para o mercado de
paisagismo, jardinagem e arquitetura sustentável
Lançamentos, tendências e conteúdo ajudam os profissionais a enfrentar os novos desafios da
atividade.
Promovida pela Francal Feiras com a colaboração da Associação Nacional de Paisagistas (ANP),
a Expo Paisagismo - 2ª Feira de Paisagismo, Jardinagem e Arquitetura Sustentável oferece
produtos, serviços e conteúdo que ajudam os profissionais a enfrentar os novos desafios da
atividade, como a crescente demanda por projetos com foco na sustentabilidade e no respeito à
natureza.
A realização simultânea com a Expolazer & Outdoor Living – Feira Internacional de Piscinas,
Spas, Lazer e Wellness oferece modernas opções para os lojistas atenderem seus clientes e
novas inspirações para engenheiros, arquitetos, decoradores, proprietários e administradores de
clubes, academias, hotéis, resorts, spas e condomínios criarem projetos de lazer alinhados com as
atuais tendências de sustentabilidade.
Mix
Plantas e ornamentos, ferramentas e sistemas, máquinas e equipamentos, sustentabilidade,
irrigação, iluminação, construção e mobiliário urbano.
Conteúdo
A Expo Paisagismo tem atrações que favorecem um contato mais próximo com as novidades,
tendências e temas atuais e relevantes do setor:
3º Encontro ANP de Paisagismo: Ciclo de palestras e visita técnica com profissionais renomados,
voltadas a paisagistas, arquitetos e estudantes. Entre os temas estão a regulamentação da
profissão de paisagista, mudanças climáticas, preservação, agronegócio e meio ambiente,
paisagens litorâneas, marketing digital e desenvolvimento sustentável. O evento tem patrocínio da
Rain Bird Sistemas de Irrigação.
Oficinas Técnicas: Palestras dinâmicas voltadas para lojistas e profissionais do setor. No
segmento de paisagismo, um dos temas é a valorização do paisagismo com o uso de plantas
adultas. O espaço é destinado para as marcas expositoras demonstrarem seus produtos e
ajudarem os lojistas a potencializar suas vendas.
Eventos integrados da Expolazer & Outdoor Living: Os visitantes da Expo Paisagismo têm
acesso a todos conteúdos da feira simultânea, como 4º Fórum Brasileiro da Indústria de Piscinas
e Spas, 2º Fórum de Inovação para Academias, Arena Viva e Aqua Sport Square.

Evento simultâneo
A Expolazer & Outdoor Living apresenta em primeira mão desde lançamentos e tendências em
piscinas de fibra, vinil e alvenaria, até acessórios (cascatas, escadas, grelhas, mangueiras, capas),
revestimentos, itens de segurança e acessibilidade, equipamentos e insumos para limpeza,
manutenção, aquecimento e tratamento de água.
O mix de produtos engloba, ainda, uma série de atividades que se dão no entorno das piscinas,
como decoração (móveis, umbrellones, guarda-sóis, churrasqueiras, iluminação), wellness
(banheiras, spas, ofurôs) e recreação (fitness, esportes aquáticos, hidroginástica, natação, jogos
aquáticos), entre outras.
Os produtos e serviços oferecidos pelas marcas participantes no evento atendem ao varejo de
piscinas, construção, decoração e a profissionais como tratadores de piscinas, arquitetos,
engenheiros, paisagistas, decoradores, academias, clubes, hotéis, resorts, spas, condomínios,
entre outros.

SERVIÇO:
EXPO PAISAGISMO – 2ª Feira de Paisagismo, Jardinagem e Arquitetura Sustentável
Evento simultâneo: Expolazer & Outdoor Living – 22ª Feira Internacional de Piscinas, Spas,
Lazer e Wellness
Data: 6 a 9 de agosto, no Expo Center Norte
Horário: das 13h às 21h
Promoção/Organização: Francal Feiras
Colaboração: ANP – Associação Nacional de Paisagismo
Apoio: IBRAP – Instituto Brasileira de Paisagismo
www.expopaisagismo.com.br
Facebook: @expopaisagismo
Instagram: @expopaisagismo
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