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ANFIR apóia a realização da 2ª Brazil MotorHome Show e 1ª Food Truck Show em Jundiaí
São Paulo, 14 de abril de 2015 – A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários –
ANFIR está apoiando institucionalmente a realização da 2ª Brazil MotorHome Show e 1ª Food Truck
Show, que será realizada de 24 a 26 de abril no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da
Uva), em Jundiaí (SP).
A Entidade, fundada em 22 de maio de 1980 na cidade Caxias do Sul (RS), congrega mais de 150
associados e mais de 1.300 afiliados ativos, desde micro, pequenas, médias e grandes empresas, ligadas ao
segmento de transporte de cargas. Estas companhias são as responsáveis pela fabricação de todos os
implementos rodoviários utilizados no Brasil.
Objetivos da entidade:
- Cuidar dos interesses coletivos das associadas;
- Assessorá-las nos seus problemas técnicos, jurídicos, etc;
- Ampliar a representatividade e prestigio da associação;
- Manter e aumentar o número de associados;
- Desenvolver temas e ações de real interesse das associadas, entre outros.
Sobre a Brazil MotorHome e Food Truck – Participam como expositores e visitantes das duas
mostras, usuários, fabricantes e transformadores de unidades com foco nas realizações de grandes
negócios, facilitação de networking, turismo, esporte, lazer, alimentação.
As Motor Homes são unidades móveis transformadas ou adaptadas para atender várias atividades, entre
as quais estão as casas sobre rodas, que são utilizadas por muitos brasileiros para conhecer o Brasil e
exterior, as salas de aula, bibliotecas, oficinas mecânica, delegacias, consultórios médicos e
odontológicos, lojas de vestuários, sapatos e acessórios, beleza e estética, escritórios, pet shops e muitas
outras opções de utilização e adaptação de ônibus, trailers, carretas e vans.

As Food Truck´s, restaurantes sobre rodas já consagrados no exterior, surgiram timidamente há alguns
anos e ganharam força depois da regulamentação da venda de comida de rua em São Paulo, em 2014.
Além de ocuparem espaço nas ruas, a modalidade pode ser encontrada, shoppings e outras áreas das
cidades brasileiras, principalmente por meio do sistema de franquias. São operações que funcionam em
trailers, vans, kombis, furgões, e trazem um novo conceito na área Gourmet, com cardápios elaborados
por Cheffs especializados na culinária de diversos países.
Eventos paralelos - Os visitantes que estiverem na mostra terão oportunidade de participar de
palestras, workshops, seminários e reuniões de negócios com foco em:
•

Como e onde obter financiamentos;

•

Como obter a documentação para trabalhar com Food Trucks;

•

Detalhes técnicos dos MotorHome;

•

Trailers;

•

Food Truck;

•

Outras tecnologia

O local contempla três pavilhões principais que ocupam área de cinco mil metros quadrados, sendo que
o conjunto total possui 53 mil metros quadrados.
Para conhecer as opções de patrocínio, apoio institucional e exposição, podem entrar em contato com a
gerente de Negócios, Telma Moreira, na Brazil Motor Home: contato@brazilmotorhomeshow.com.br e
Telma.comercial10@gmail.com ou nos telefones (11) 9 7377-0874 vivo (11) 9 4783-2992 nextel.
Serviço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
COLETIVA DE IMPRENSA
Data: 23 de abril de 2015
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Horário
10h30 às 11h00 – Coffee Breack
11h00 às 12 – Coletiva de Imprensa
12h00 às 13 – Visita aos estandes
13h00 – Almoço
SOLENIDADE DE ABERTURA
Data: 23 de abril de 2015, às 20 horas
Exposição: 24 a 26 de abril de 2015
Horário: 10 horas às 19 horas

Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Avenida Jundiaí, 715 – Anhangabaú - Jundiaí (SP)
www.brazilmotorhomeshow.com.br
Credenciamento para coletiva de Imprensa e exposições até o dia 22/04 com Katia Siqueira ou Nathália
Marques nos e-mails: siqueira.Kátia@digitalassessoria.com.br / natsiq007@hotmail.com ou 11-36670640 / 9-97406122 / 50816064
COLETIVA DE IMPRENSA - A organização disponibilizará transfer aos jornalistas de São
Paulo, no dia 23 de abril saindo às 9h00 e retornando às 15h00. Quem for utilizar o transfer,
favor entrar em contato até 14/04.
___________________________________________________________________________
Informações e Credenciamento de Imprensa
Digital Assessoria Comunicação Integrada
(11) 3667-0640/(11) 5081-6064 / (11) 9 9740-6122
Katia Siqueira – siqueira.katia@digitalassessoria.com.br
Nathália Marques – natsiq007@hotmail.com
Rodney Vergili – rodney@digitalassessoria.com.br
Letícia Silvi - Leticia@digitalassessoria.com.br

