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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Data: 6 a 9 de maio de 2019 
Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo, SP 
Site: http://www.apasshow.com.br/ 
 
Segmentos prioritários: 

 Bebidas alcoólicas e não alcoólicas; 
 Frutas; 
 Massas, biscoitos e outras preparações alimentícias; 
 Alimentos orgânicos; 
 Carne bovina, suína e de frango; 
 Leite e derivados; 
 Chocolate, balas e confeitos; 
 Cereais, temperos e especiarias; 
 Mel; 
 Café; 
 Entre outros setores e produtos de nicho como: orgânicos, nutracêuticos, gourmet, etc. 

 
2. SOBRE A FEIRA APAS SHOW 

 
A Feira APAS Show é realizada anualmente há 35 anos e busca oferecer uma visão completa do setor de 
supermercados, assimilando tecnologia e equipamentos aos produtos, com vistas a promover insumos, 
processos de produção e produtos acabados. Além disso, dá-se foco especial à inovação e à sustentabilidade. 
 
Em sua última edição (2018), foram registrados mais de 70 mil inscritos de 53 países e 738 expositores, sendo 
200 internacionais. Entre estes, destaca-se a presença de profissionais de todos os setores varejistas com 
importante poder de decisão, assim como de formadores de opinião a nível mundial. 
 
A APAS Show 2019 terá uma expansão dedicada ao setor de alimentos e bebidas localizado no pavilhão 
amarelo do Expo Center Norte. Empresas brasileiras interessadas em expor no pavilhão amarelo poderão 
participar de um dos mais importantes eventos de alimentos e bebidas no mundo. 
 
 
 

3. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA APEX-BRASIL 
 

 Preparação pré-feira (webinar) 
 Acesso ao www.passaporteparaomundo.com.br, plataforma de conhecimento da Apex-Brasil 

 
4. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA APAS SHOW,  
 Reserva e compra de espaço e montagem de stand, com aplicação de logotipo; 
 Mobiliário padrão para o stand; 
 Inserção das informações da empresa no catálogo da feira; 
 Emissão de credenciais de acesso ao pavilhão; 

 

http://www.passaporteparaomundo.com.br/
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Obs.: o relacionamento entre as empresas participantes da APAS Show 2019 e os organizadores da feira, no 
que tange os itens mencionados acima, será regido de acordo com contrato próprio a ser assinado entre as 
partes. 
 

5. DA INSCRIÇÃO 
 
Todas as empresas que preencherem o formulário de participação até o prazo estipulado no convite serão 
analisadas e receberão uma pontuação de acordo com a metodologia estipulada pela Apex-Brasil, conforme 
“Critérios para Classificação de Empresas” estabelecidos neste Regulamento de Participação. 
 
Caso existam empresas com nome fantasia distintos ou que representem marcas diferentes, porém com 
mesmo CNPJ, considerar-se-á apenas a empresa que realizar a inscrição primeiro. 
 
A Apex-Brasil reserva-se o direito de cancelar a ação, em caráter extraordinário, durante a fase de 
arregimentação de empresas e com antecedência de, no mínimo, 45 dias para a realização da ação. As 
empresas que tiverem manifestado interesse serão formalmente comunicadas por e-mail com as 
justificativas para o cancelamento da ação. 
 

6. DA APROVAÇÃO 
 
O ranqueamento será realizado com base nas informações das empresas que preencherem a manifestação 
de interesse, observando os critérios mencionados neste Regulamento de Participação.  Serão classificadas 
todas as empresas que cumprirem os itens especificados como “classificatório” e aprovadas somente aquelas 
que obtiverem maior pontuação considerando o espaço disponível no pavilhão.   
 
Empresas classificadas e não-selecionadas ficarão em lista de espera, tendo sua convocação condicionada a 
alguma desistência. Todas as empresas aprovadas serão comunicadas formalmente pela Apex-Brasil por 
meio do e-mail cadastrado na manifestação de interesse.  
 
As empresas aprovadas serão contatadas diretamente pela equipe comercial da APAS Show, que iniciará as 
tratativas quanto ao tamanho do estande bem como a opção de montagem a ser contratada.   
 
Todas as empresas aprovadas deverão obrigatoriamente preencher o Termo de Adesão que será 
encaminhado pela equipe comercial da APAS juntamente com contrato próprio a ser assinado entre a APAS 
Show 2019 e a empresa expositora. 
 
 
Mediante a conformidade dos documentos encaminhados até o prazo solicitado, a empresa selecionada 
estará oficialmente confirmada para participar da Feira APAS Show 2019. 
 

7. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO PARA EMPRESAS NÃO EXPORTADORAS 
 
A Apex-Brasil selecionará empresas brasileiras não exportadoras para participação na APAS Show 2019, a 
saber: 

 
EMPRESA EXPOSITORA NÃO EXPORTADORA: as empresas selecionadas deverão possuir bens 
voltados com potencial exportador que futuramente venham a contribuir para o objetivo estratégico 
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de aumentar as exportações do Brasil para seus mercados-alvo, posicionando o país como um dos 
principais parceiros comerciais do mundo. As aprovadas terão à disposição diferentes possibilidades 
de metragem e montagem oferecidos pela feira, que poderão ser escolhidas de acordo com os 
critérios e objetivos estratégicos individuais de cada empresa. As empresas aprovadas. O número 
máximo de empresas aprovadas será definido com base na disponibilidade de espaços, sendo 
priorizada a participação de empresas exportadoras.  
 
 

8. DOS CRITÉRIOS GERAIS DE SELEÇÃO DAS EMPRESAS EXPOSITORAS NÃO EXPORTADORAS 
 

 

CRITÉRIO CARÁTER COMPROVAÇÃO/VALIDAÇÃO 

Possuir CNPJ ativo e regular Eliminatório Emissão de comprovante de inscrição e 
de situação Cadastral (Receita Federal) 

Possuir interesse em iniciar 
exportações nos próximos 3 
anos 

Eliminatório Critério auto declaratório 

Ter participado do Programa de 
Qualificação para Exportação – 
PEIEX nos últimos 3 anos 

Classificatório Base de dados da Apex-Brasil 

Ter sido apoiada em algum 
projeto da Apex-Brasil nos 
últimos 3 anos 

Classificatório Base de dados da Apex-Brasil 

Possuir website Classificatório URL ativa. 

 
9. DA OFERTA, SELEÇÃO E COMPRA DE ESTANDES 

 
As Empresas Expositoras Não Exportadoras negociarão a seleção e compra de estandes (metragem, 
mobiliário básico, montagem, entre outros) diretamente com a equipe comercial da APAS, que, após a 
aprovação, entrará em contato utilizando aas informações prestadas no formulário de inscrição.  
 
De forma a promover uma padronização e proporcionar um melhor aproveitamento do novo pavilhão, a 
APAS SHOW 2019 disponibilizará estandes com metragens pré-definidas às empresas participantes da ação. 
Cada categoria de metragem terá ou não a opção de contratar montagem diferenciada, de acordo com a 
tabela abaixo: 
 

METRAGEM OPÇÕES DE MONTAGEM 
PREÇO 

METRAGEM 
BÁSICA  

Área livre demarcada no 
pavilhão, com montagem sob 
responsabilidade da empresa 

Não inclui montagem e taxas¹ R$540,00 

6 m²  
Montagem do estande, mobiliário 

básico e principais taxas² 
R$ 6.480,00  

9 m² 
Montagem do estande, mobiliário 

básico e principais taxas² 
R$ 9.720,00 
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15m² 
 

Montagem do estande, mobiliário 
básico e principais taxas² 

R$16.200,00 

18m² 
 

Montagem do estande, mobiliário 
básico e principais taxas² 

R$19.440,00 

Simulação área 18m² 
Possibilidade de personalização 

no pacote 2³ 

R$ 19.440,00 + 
custos de 

personalização 

 
¹  Somente a área livre demarcada no pavilhão, sem montagem do estande e sem taxas, válido para qualquer metragem.  
 
² Inclui: Montagem básica do estande, taxa elétrica (KVA),taxas municipais (TFA e TFE), taxa de limpeza, extintor. DESCRITIVO DE MONTAGEM: - 
Forração carpete aplicada no piso do pavilhão; - Estrutura do estande e aplicação de adesivo; - Aplicação de vidro spider com acabamento em 
adesivo; - 01 Testeira em vidro; - 01 Testeira em Madeira ; - 01 vitrine padrão. DESCRITIVO DE ILUMINAÇÃO: - 01 luminária de led na testeira; - 01 
tomada 220V 500 watts. DESCRITIVO COMUNICAÇÃO VISUAL: - Logo colorido na testeira em adesivo. DESCRITIVO DE MÓVEIS: - 01 balcão; - 01 
mesa de reunião; - 04 cadeiras. Não inclui taxa e nem ponto de hidráulica. 
 
³ Além da montagem do estande e mobiliário padrão, as empresas que optarem pelas metragens de 18 ou mais metros quadrados, de acordo com 
disponibilidade de área, poderão contratar com a APAS Show 2019 customizações especificas para seus estandes, à critério próprio. Orçamento será 
feito de acordo com solicitação do expositor. 
Inclui: Montagem básica do estande, taxa elétrica (KVA),taxas municipais (TFA e TFE), taxa de limpeza, extintor. Não inclui taxa e nem ponto de 
hidráulica. . DESCRITIVO DE MONTAGEM: - Forração carpete aplicada no piso do pavilhão; - Estrutura do estande e aplicação de adesivo; - 
Aplicação de vidro spider com acabamento em adesivo; - 01 Testeira em vidro; - 01 Testeira em Madeira ; - 01 vitrine padrão. DESCRITIVO DE 
ILUMINAÇÃO: - 01 luminária de led na testeira; - 01 tomada 220V 500 watts. DESCRITIVO COMUNICAÇÃO VISUAL: - Logo colorido na testeira em 
adesivo. DESCRITIVO DE MÓVEIS: - 01 balcão; - 01 mesa de reunião; - 04 cadeiras. Não inclui taxa e nem ponto de hidráulica. 
 

 
10. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO PARA EMPRESAS EXPOSITORAS 

 
Conforme tratado no item7 deste regulamento, as condições de cancelamento da participação serão regidas 
por contrato próprio a ser assinado entre a APAS Show 2019 e a empresa expositora. 
 

11. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EXPOSITORA 
 

 Os custos e procedimentos referentes à participação dos representantes de negócios (passagens 
aéreas, alimentação, hospedagem e demais despesas pessoais) são de inteira responsabilidade dos 
expositores. Também são de sua responsabilidade a logística e as despesas relativas ao envio de 
amostras e materiais promocionais impressos. 

 A locação de equipamentos e utensílios de utilização exclusiva de cada expositor, assim como a 
contratação de promotores ou intérpretes para os estandes, sendo necessária, será da inteira 
responsabilidade das respectivas empresas expositoras. 

 Os produtos a serem expostos devem ser produzidos exclusivamente pelo expositor.  
 Degustação/Amostras: incentiva-se a distribuição de amostras e a prática de degustação, com vistas 

a potencializar e consolidar os resultados comerciais e a imagem dos produtos comercializados pelo 
expositor. 

 Fica vedada a exposição e/ou promoção de produtos (i) diferentes dos indicados no Formulário de 
Inscrição ou (ii) de origem outra que não a brasileira. 

 Confirmar participação por meio do envio do Termo de Adesão assinado a ser enviado juntamente 
com contrato próprio a ser assinado entre a APAS Show 2019 e a empresa expositora. . 

 Permanecer no mínimo 1 (um) representante da empresa no estande por todo o período da feira. 
 Preencher o formulário de avaliação durante o evento. O não-preenchimento do formulário poderá 

inviabilizar futuras participações em feiras com apoio da Apex-Brasil.  
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MAIS INFORMAÇÕES: 
Equipe Apex-Brasil – APAS SHOW 2019 
apas2019@apexbrasil.com.br 
(61) 3426-0202 
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ANEXO I 
PLANTA DA FEIRA E LOCALIZAÇÃO DO PAVILHÃO AMARELO 

 
 
 

 
 

 
Planta geral da APAS Show 2019 
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Detalhes da planta do novo pavilhão da APAS Show 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


