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Feira mostra as novidades sobre o mercado Food Truck em Jundiaí
O mercado de Food Truck, a cozinha sobre rodas que vende alimentos, está em alta e, segundo
o Sebrae, é um negócio que anda atraindo a atençao de quem pensa em investir num negócio
próprio. Em Jundiaí (SP), uma feira mostra as novidades neste setor e orienta os
empreendedores.
Potencial de mercado para motor homes e food trucks
BRAZIL MOTORHOME SHOW, COMERCIAIS LEVES, DESTAQUE, NEGÓCIOS 24/04/2015
por Gustavo Queiroz
Fonte: http://globotv.globo.com/tv-tem-interior-sp/bom-dia-cidade-sorocaba-eitapetininga/v/feira-mostra-as-novidades-sobre-o-mercardo-food-truck-em-jundiai/4132112/

_____________________________________________________________________________
Food Truck Cervejaria Bohemia
Evento reúne boas opções de lanches gourmet, além da área de exposição.
Está acontecendo simultaneamente em Jundiaí, no interior paulista, os eventos 2ª Brazil
Motorhome Show e a 1ª Brazil Food Truck, no Parque da Uva. A expectativa é de que o evento
receba entre 25.000 a 30.000 visitantes, sendo de 12.000 a 15.000 pessoas dentro do pavilhão
de exposições e gere R$ 12 milhões em novos negócios, superando a primeira edição do
evento, quando os expositores comercializaram o equivalente a R$ 8 milhões em produtos
como: trailers, motor homes, peças e acessórios, no ano de 2013.
Segundo o diretor de Negócios do evento, Antônio Cardoso, o segmento de motor homes e
trailers movimentou aproximadamente 140 unidades no Brasil em 2014. “Esse volume
representou um aumento de 40% sobre o número de 2013. Projetamos que o setor
movimentará de 70 a 100 milhões neste ano no país”, informou.
“Enquanto nos Estados Unidos há uma frota circulante de 7.5 milhões de motor homes, no
Brasil há menos de 10.000 unidades. Ainda não temos escala, a produção é artesanal em todas
as empresas, o produto é caro e ainda não conta com linhas de financiamento. E isso não é por
desinteresse do mercado, mas pela legislação que ancorava o setor até dois anos atrás”,
comparou Cardoso.

Para o executivo, o motivo pela falta de subsídio para o segmento é por ser de uso particular.
“Como para ter um food truck, você precisa ter uma empresa e comprar com CNPJ, este nicho
de mercado pode financiar sua unidade móvel através do Finame”, explicou.
“O interesse do brasileiro em ter um motorhome para viajar em família é grande. Muita gente
gostaria de ter um. Atualmente, cerca de 18.000 demonstram interesse em adquirir esse tipo
de produto”, destacou Cardoso. Segundo dados do setor, há cerca de 2.000 campings no
Brasil. “Atualmente, seis associações do setor querem abrir mais 500 campings pelo país para
o turismo de motorhome. Serão campings do tipo ‘roda quadrada’, em que o visitante
estaciona o veículo e aproveita a sua estrutura em contato com o ambiente proposto”,
revelou.
Atualmente, operam 13 fábricas de motor homes no Brasil, estando instaladas em São Paulo e
nos estados da região Sul. Cada unidade demanda um tempo médio de produção de 130 a 200
dias. “As fábricas operam em pleno vapor. Mesmo assim, as perspectivas para o setor são
muito positivas e há potencial para forte e rápido desenvolvimento”, finalizou Cardoso.
Serviço:
Quando: 24 a 26 de abril de 2015
Horário: 10 às 19h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).
Brazil Motorhome Show & Brazil Food Truck
TAGS 1ª BRAZIL FOOD TRUCK, 2ª BRAZIL MOTORHOME SHOW, FOOD TRUCK, MOTOR HOME,
MOTORHOME, PARQUE DA UVA
Fonte: http://transpoonline.com.br/2015/04/potencial-de-mercado-para-motor-homes-efood-trucks/
Evento terá motorhomes e food trucks em SP
Brazil MotorHome Show é aberto ao público no dia 24 de abril em Jundiaí; entrada é gratuita
Um encontro em Jundiaí, em São Paulo, irá reunir usuários e fabricantes de motorhomes e
food trucks no próximo dia 24 de abril. Em três pavilhões com área de cinco mil metros
quadrados ocorrerá a 2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show.
A exposição deve reunir mais de 50 unidades de food trucks "pilotadas" por chefes
especializados na culinária de diversos países. De acordo com a organização do evento,
somente na capital paulista existem cerca de 100 unidades de food trucks em operação, que
funcionam em trailers, vans, Kombi e furgões.
Os visitantes ainda podem participar de palestras, workshops, seminários e reuniões de
negócios com foco em assuntos como financiamentos desses tipos de automóveis,
documentação para trabalhar com food trucks e detalhes técnicos dos motorhomes, entre
outros. A entrada é gratuita.

Serviço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e 1ª Brazil Food Truck Show
Exposição: entre 24 a 26 de abril
Horário: 10 horas às 19 horas
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Avenida Jundiaí, 715 – Anhangabaú - Jundiaí (SP)
Fonte: http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/carros,evento-tera-motorhomese-food-trucks-em-sp,24056,0.htm
2ª Brazil Motorhome Show e 1ª Brazil Food Truck superam expectativas
Na contramão do desaquecimento da economia brasileira, a 2ª Exposição Brazil MotorHome
Show e a 1ª Brazil Food Truck Show acontecem, de 24 a 26 de abril de 2015, em Jundiaí (SP)
em um clima extremamente otimista.
Da Redação
“Estamos reunindo 93 expositores, que representam crescimento da ordem de 40% sobre a
edição de 2013 e devemos receber cerca de 25 mil visitantes nas mostras. As exposições estão
ocupando uma área de 7 mil metros quadrados”, declara Antônio Cardoso, diretor de Negócios
da Brazil MotorHome Show.
Cardoso está otimista em relação às perspectivas de negócios que serão realizados nos três
dias de evento. Ele estima negócios da ordem de R$ 12 milhões, ante R$ 8 milhões
concretizados na edição de 2013. “Teremos inúmeras atrações para atender a todos os
gostos”, destaca.
Os fabricantes de MotorHome devem apresentar vários lançamentos com sofisticação e
inovações tecnológicas. Os expositores de Trailers vão expor diversos modelos para o setor de
turismo e unidades móveis de negócios. Os produtores de Food Truck mostrarão modernos
sistemas com alta tecnologia em restaurantes sobre rodas.
A praça de alimentação aberta ao público (Food Park) reunirá os principais cheffs da
modalidade, que oferecerão cardápios elaborados para todos os gostos.
A área ocupada das três mostras:
Brazil MotorHome Show……………..............................2.500 metros quadrados
Brazil Food Truck Show (Exposição)…………….........1.000 metros quadrados
Brazil Food Truck Park Show (Praça de Alimentação) 2.500 metros quadrados
Outros expositores...............................................................1.000 metros quadrados
Total......................................................................... 7.000 metros quadrados

Número de expositores por segmento
Brazil MotorHome Show................................................... 45 Expositores (16/04/2015)
Brazil Food Truck Show…............................................... 20 Expositores (16/04/2015)
Brazil Food Park Show........................................................28 Expositores (16/04/2015)
Total....................................................................................... 93 Expositores (16/04/2015)
De acordo com Telma Moreira, gerente de Negócios da Brazil MotorHome Show, a edição
2015 superou às expectativas. A 1ª edição da Brazil MotorHome Show - realizada em 2013 recebeu 19 mil visitantes e a exposição contou com estandes de 25 fabricantes, 90
fornecedores complementares e 83 veículos.
Segundo Telma Moreira, a 1ª Brazil Food Truck Show tem tudo para ser grande sucesso.
“Estamos felizes pelo número de Food Truck´s que estão participando na edição 2015. Esse é
um dos segmentos mais promissores para quem deseja ingressar na área comercial de
alimentos”, conclui.
Perfil dos visitantes
Perfil: Pessoa Física
•Classe: A / B
•Idade: 30 a 70 anos
•Espírito: Jovem
•Objetivo: Lazer e Aventura, Campismo
Perfil: Pessoa Jurídica
•Utilização: Bandas e Cantores
•Objetivo: Deslocamento com conforto e privacidade.
•Transporte de Material
Fonte: http://www.revistaeventos.com.br/Feiras/2-Brazil-Motorhome-Show-e-1-Brazil-FoodTruck-superam-expectativas#comentario
Jundiaí sedia encontro de motor home e food truck
iG Paulista - 23/04/2015 - 17h37 |
Da Agência Anhanguera de Notícias | igpaulista@rac.com.br
A cidade de Jundiaí (SP) prepara-se para receber a 2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª
Brazil Food Truck Show, dois eventos em uma única mostra, que prometem surpreender, tanto
expositores quanto visitantes, que participarão com foco nas realizações de grandes negócios,

facilitação de networking, turismo, esporte, lazer etc. As exposições estão sendo organizadas
para acontecer desta sexta-feira a domimgo (24 a 26), no Parque Comendador Antônio
Carbonari (Parque da Uva).
“Tratam-se de duas mostras inusitadas que reunirão os usuários e fabricantes de unidades
móveis, que são transformadas ou adaptadas para atender várias atividades, entre as quais
estão 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”,
explica Antônio Cardoso, diretor de Negócios da Brazil MotorHome Show.
Restaurantes
O Food Truck (restaurantes sobre rodas, que já faz muito sucesso em outros países) está
conquistando o nosso mercado ganhando cada vez mais espaço nas ruas 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 chefs especializados na culinária de diversos países.
“Nossa 1ª Brazil Food Truck Show tem tudo para ser um sucesso. Estamos otimistas e
trabalhando para receber vários food trucks”, projeta Telma Moreira, responsável pela
Administração Geral, Organização das duas exposições, acrescentando que este é um dos
segmentos mais promissores para quem deseja ingressar na área comercial.
Segundo ela, o local contempla três pavilhões principais que ocupam área de cinco mil metros
quadrados, sendo que o conjunto total possui 53 mil metros quadrados. “Contamos com
harmoniosas alamedas arborizadas e áreas externas de exposição para suprir todo e qualquer
interesse dos nossos expositores e visitantes”, assegura.
AGENDE-SE
O quê: 2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
Quando: Desta sexta-feira a domingo (24 a 26)
Horário: 10 horas às 19 horas
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Endereço: Avenida Jundiaí, 715, Anhangabaú, Jundiaí (SP)
Fonte: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/04/ig_paulista/254433-jundiai-sediaencontro-de-motor-home-e-food-truck.html
Clau-Her Traillers faz três lançamentos na Brazil MotorHome Show
A Guariento & Ferro Ltda. – nome fantasia Clau-Her Traillers – aproveitará a Brazil MotorHome
Show e Brazil Food Truck Show, que serão realizadas no período de 24 a 26 de abril, no Parque
da Uva, em Jundiaí (SP) para lançar três veículos da marca: um motor home, um trailer turismo
e um food trailer.

De acordo com o fabricante, o motor home, contém cozinha com fogão, pia, forno e geladeira,
banheiro com sanitário, pia e chuveiro, cama de casal, beliche que se transforma em mesa
com assentos, armários, iluminação em led, ar condicionado, alimentação de energia através
de baterias.
O trailer turismo dobrável (modelo Kaza), que contém cozinha com fogão, pia, frigobar e
forno, cama de casal que se transforma em mesa com assentos, beliche que se transforma em
sofá, ar condicionado e iluminação em led.
Já o food trailer possui balcão refrigerado, coifa com filtro, revestimento interno em inox,
revestimento externo em fibra laminada na cor preta, móveis em inox, vitrines expositoras,
bancadas, pias, sistema hidráulico e esgoto, ar condicionado, iluminação em led e clarabóia no
teto.
Fundada em 1990, como Clau-Her Reboques Ltda. a empresa possui sede na cidade de Sumaré
(SP) onde são produzidos e transformados os traillers´s da marca.
“Há dezoito anos surgiu uma grande curiosidade na área de trailler´s lanchonete, porém, os
modelos eram muito rústicos. Após uma análise criteriosa deste mercado nós resolvemos criar
alguns modelos com design moderno, arrojado e de muita qualidade e tecnologia”, conta
Antônio Donizetti Guariento, diretor da empresa.
Segundo ele, com apoio de uma equipe de profissionais altamente capacitados, a companhia
lançou no mercado trailler’s homologados por órgãos como a ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito).
“A Clau-Her é otimista em relação à atividade, pois oferece uma importante ferramenta de
trabalho a seus clientes, proporcionando-lhes a possibilidade de trabalhar por conta própria,
ou seja, ser o seu próprio patrão”, finaliza o executivo.
Sobre a Brazil MotorHome Show - Participam da Brazil MotorHome Show usuários e
fabricantes de unidades móveis, que são transformadas ou adaptadas para atender a várias
atividades, entre as quais estão 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.
Sobre a Brazil Food Truck Show - Realizada em paralelo, a Brazil Food Truck Show – que
acontece pela primeira vez – deve levar mais de 50 Food Truck (restaurantes sobre rodas, uma
modalidade de grande sucesso em outros países), que está ganhando cada vez mais espaço
nas ruas 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.
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 sobre 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.
Serviço
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
Fonte: http://www.anfir.org.br/sub_noticias.php?pagina=468
Começa na próxima semana - Brazil MotorHome Show e Food Truck Show
Há quem diga que as tartarugas são felizes porque levam suas casas nas costas e moram onde
desejam. Os usuários de motorhomes não carregam suas casas, mas causam inveja uma vez
que podem viajar e conhecer inúmeros lugares a bordo de suas residenciais sobre rodas. O
turismo a bordo de uma casa sobre rodas liberta as pessoas das preocupações com reservas e
gastos em hotéis, fazer e desfazer malas, decidirem quais roupas levar, e vários outros
benefícios. “Nós vivemos em um dos países mais belos do mundo. Quem é que nunca sonhou
em cruzar o Brasil dirigindo, para aproveitar todas as belezas naturais e a imensa diversidade
cultural de nossa nação continental? A idéia de um veículo que possa não somente ser um
meio de transporte, mas operar e funcionar como uma casa móvel, um companheiro de
viagens inesquecíveis, é um sonho que parece existir somente nos filmes, mas não é”, garante
a gerente de Negócios da Brazil MotorHome Show. Durante a 2ª edição da Brazil MotorHome
Show e a 1ª Brazil Food Truck Show, que acontecerão no período de 24 a 26 de abril de 2015,
das 10 às 19 horas, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí
(SP), os visitantes poderão conhecer às inúmeras opções que os fabricantes e transformadores
oferecem aos apaixonados pelo turismo a bordo de um motorhome (uma casa sobreposta a
um chassi motorizado) produzido de acordo com o desejo do cliente. Ele pode conter todas as
dependências de uma casa (quarto, sala, cozinha e banheiro) montada com todos os móveis e
eletrodomésticos necessários, como cama, fogão, geladeiras, etc. Realizada em paralelo, a 1ª
Brazil Food Truck Show deve reunir mais de 20 unidades de food trucks pilotadas por cheffs

especializados na culinária de diversos países. Os Food Trucks são restaurantes sobre rodas,
uma modalidade que está crescendo no Brasil, principalmente depois da regulamentação da
venda de comida de rua em São Paulo, em 2014. Os visitantes que estiverem na mostra terão,
também 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 sobre MotorHome;
Trailers;
Food Truck;
Outras tecnologia

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
COLETIVA DE IMPRENSA
Data: 23 de abril de 2015
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Horário10h30 às 11h00
-Coffee Breack 11h00 às 12
-Coletiva de Imprensa12h00 às 13
-Visita aos estandes13h00
-Almoço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
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
Fonte: http://www.furgoesvideira.com.br/sub_noticias.php?pagina=486
REGIÃO: Brazil MotorHome e Food Truck sHOW acontecem de 24 a 26 de abril
em Jundiaí

Publicado em 19/04/2015
Os interessados em conhecer os principais fabricantes de Motor Home e Food Truck
comercializados no mercado brasileiro e toda a América Latina e participar da 1ª Food
Truck Show terão oportunidade de fazê-lo no período de 24 a 26 de abril de 2015, das
10 às 19 horas, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em
Jundiaí (SP).
A 2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show reunirão em um
único local, que contempla três pavilhões com área de cinco mil metros quadrados,
sendo que o conjunto total possui 53 mil metros quadrados, os usuários, fabricantes e
transformadores de unidades com foco nas realizações de grandes negócios,
facilitação de networking, turismo, esporte, lazer e alimentação.
A Brazil MotorHome Show é uma exposição voltada para os usuários e fabricantes de
unidades móveis, que são transformadas ou adaptadas para atender a várias
atividades, entre as quais estão 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.
Realizada em paralelo, a 1ª Brazil Food Truck Show deve reunir mais de 50 unidades
de food trucks pilotadas por cheffs especializados na culinária de diversos países. Este
número supera em quase 50% às projeções iniciais da administração do evento, que
acreditava levar cerca de 30 fornecedores. Os Food Trucks são restaurantes sobre
rodas, uma modalidade de grande sucesso no exterior, que está ganhando cada vez
mais espaço nas ruas das cidades brasileiras, principalmente por meio do sistema de
franquias. Somente na capital paulista existem cerca de 100 unidades em operação,
segundo o Guia Food Truck nas Ruas e Os food trucks ganharam espaço depois da
regulamentação da venda de comida de rua em São Paulo, em 2014. Na onda da
capital paulista, outras capitais, como Salvador, começaram a discutir leis
semelhantes, o que deve fazer com que o modelo se espalhe pelo país.
Os food trucks funcionam em trailers, vans, kombis, furgões, e trazem um novo
conceito na área Gourmet, com cardápios elaborados para todos os gostos. Entre os
que já fecharam participação estão: Temakeria; Paleta Mexicana; Hot Dog;
Hambugueria, Crepe entre outros.
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
Serviço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
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
Fonte: http://www.fn10.com.br/regiao-brazil-motorhome-e-food-truck-show-acontecem-de24-a-26-de-abril-em-jundiai/
01/04/2015 Caminhões
Araras Trailer´s expõe dois veículos transformados em Food Trucks no 2ª Brazil MotorHome
Show
A empresa Araras Trailer´s – Fábrica de Trailer´s, com sede na cidade de Araras (SP) é uma das
expositoras da Brazil MotorHome Show e Brazil Food Truck Show, eventos que serão
realizados no período de 24 a 26 de abril, no Parque da Uva, em Jundiaí (SP).
Araras Trailer´sA empresa pretende expor dois produtos que foram transformados para
atender o segmento de Food Truck, que está em pleno crescimento no Brasil. Um deles é o
Food Kombi, desenvolvido para ser utilizado como restaurante sobre rodas. “Nosso trabalho é
praticamente artesanal. Desenvolvemos projetos personalizados para atender as necessidades
e solicitação do nosso cliente.”, conta Carlos Prado, gerente geral da Araras Trailers.
O Food Kombi, por exemplo, foi totalmente transformado. “Cortamos a carroceria da kombi e
a transformamos em um Food Kombi, que será utilizado no preparo e comercialização de
alimentos. Pode ser um restaurante, uma hamburgueria, pizzaria, temakeria, etc.”, explica
Prado.

Segundo o gerente geral, o segundo produto será um Food Trailer, que também foi
desenvolvido para atender o mercado de restaurantes sobre rodas.
Detalhes técnicos:
Modelo: Food Kombi
Itens inclusos: uma janela de atendimento; uma janela no fundo; uma porta de entrada; uma
pia em inox; um reservatório de água; uma caixa de esgoto; uma geladeira duplex; uma chapa
profissional para preparo de lanches; um fritador elétrico; prateleiras aéreas; um kit hot dog
banho Maria; toldo externo com cobertura de dois metros; um armário em inox com duas
portas e duas gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno em inox e dois balcões externos
em inox; piso em alumínio xadrez; duas luminária com duas lâmpadas de 40W; três tomadas
três pinos dupla; instalação elétrica com tomada Steck e uma caixa de disjuntor.
Quanto Food Trailer
Modelo: Araras Trailers 02
Comprimento: três metros
Largura: dois metros
Altura: 2,75
Peso: 400Kg
Ano/Modelo: 2015 – 0km
Itens inclusos: um eixo; duas janelas de atendimento; uma janela no fundo; uma porta/janela
de entrada ( todas com amortecedor a gás); uma pia em inox; um reservatório de água; uma
caixa de esgoto;uma geladeira duplex; uma chapa profissional para preparo de lanches; um
Microondas; um kit hot dog banho Maria; um armário em inox com duas portas e duas
gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno em inox; prateleiras aérea; dois balcões
externo em inox; piso em alumínio xadrez; duas luminárias com duas lâmpadas 40W; três
tomadas três pinos dupla; instalação elétrica com tomada Steck; uma caixa de disjuntor; duas
lanternas com luz de freio e seta; um suporte de placa; uma luz de placa; conector de engate
ao carro; faixas refletivas; toldo externo com cobertura de dois metros.
Os trailers são entregues com numeração de chassis e Renavam de acordo com as normas do
Inmetro e Denatran
Participam da Brazil MotorHome Show usuários e fabricantes de unidades móveis, que são
transformadas ou adaptadas para atender a várias atividades, entre as quais estão 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.
Realizada em paralelo, a Brazil Food Truck Show – que acontece pela primeira vez – deve levar
mais de 50 Food Truck (restaurantes sobre rodas, uma modalidade de grande sucesso em

outros países), que está ganhando cada vez mais espaço nas ruas 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.
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 sobre 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.
PROGRAMAÇÃO
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
Horário: 20h00
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
Fonte: http://www.truckbrasil.com.br/wp/2015/04/01/araras-trailers-expoe-dois-veiculostransformados-em-food-trucks-no-2a-brazil-motorhome-show/
24/04/2015
Licenciamento de trailers, carretas e reboques é de 100 mil unidades por ano
O mercado de trailers, carretas e reboques até 3,5 toneladas nos dois últimos anos registrou
emplacamento e licenciamento em torno de 100 mil unidades por ano
São Paulo, abril de 2015 - Estima-se que a produção nacional gira em torno de 120 a 130 mil
unidades/ano. A produção é maior do que o licenciamento, visto que muitos equipamentos
são utilizados em fazendas, indústrias e náuticas, onde algumas exigências legais não são
necessárias.
“O mercado de engates com certeza ainda é muito maior, pois além de servir como peça de
acoplamento entre o trailer/carreta com o carro, no Brasil este componente é amplamente
instalado como decoração/proteção em veículos. Acredito que em 2015, em função da crise
que o nosso país e a indústria automobilística se encontra, o volume poderá ser menor”,
explica Arndt Budweg, vice president Sales South America - ALOIS KOBER GmbH.
A empresa é uma das expositoras da 2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food
Truck Show, exposições que acontecerão no período de 24 a 26 de abril de 2015, das 10 às 19
horas, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí (SP).
Na ocasião, a AL-KO estará expondo não somente os componentes que fabrica (eixos, sistemas
de freio, travas de engates, etc), mas aproveitará a ocasião para, através de modelos,
demonstrar o funcionamento e praticidade dos mesmos. “É muito importante o mercado
conhecer os nossos diferenciais e nada melhor do que poder demonstrá-los em uma feira
específica”, diz Budweg.
Para o vice presidente da AL-KO, o mercado de motorhomes e trailers ainda têm um potencial
enorme de crescimento no Brasil. “A realização da Brazil MotorHome Show é de extrema
importância, pois ajuda a difundir e a empolgar esta prática junto ao público final. Para os
fornecedores e fabricantes também é uma verdadeira ferramenta de trabalho, pois em poucos
dias, de maneira muito concentrada, todo o mercado estará reunido em um só local”.
Segundo o executivo, o mercado de trailers, carretas e reboques leves é abastecido por cerca
de aproximadamente 400 empresas homologadas para a fabricação e comercialização deste
tipo de veículo, porém Budweg acredita que o total no Brasil deve superar 1.500 fabricantes,
porque grande parte trabalha na clandestinidade.
Os investimentos para se adequarem as exigências de mercado são constantes. “Não temos
números precisos, mas sentimos cada vez mais empresas especializadas na fabricação de
componentes investindo em modernizações e atualizações tecnológicas para o setor.

Empresas mundiais, como a AL-KO, também está iniciando suas operações próprias no Brasil,
confirmando esta tendência”, exemplifica.
De acordo com Budweg, o mercado de trailers, carretas e reboques leves está passando por
uma situação extremamente delicada e complicada. “Em função de leis mal elaboradas, alguns
requisitos técnicos são impostos, sendo estes impossíveis de serem aplicados. Alguns
fabricantes sérios e criteriosos estão demitindo, ou mesmo encerrando as suas atividades em
função desse problema. Com isso, abre-se espaço cada vez maior para àqueles que trabalham
na ilegalidade”, confessa.
Budweg faz parte do staf da recem criada Associação Nacional dos Fabricantes de Trailers,
Engates e Reboques – ANFATRE, fundada em fevereiro deste ano tendo como uma das
principais metas trabalhar em prol da regulamentação clara, específica e justa para o
segmento. “Tendo alcançado isto, a fiscalização um dia também será possível”, complementa.
Sobre a Brazil MotorHome – 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.
Sobre a Food Truck Show - Realizada em paralelo, a 1ª Brazil Food Truck Show deve reunir
mais de 20 unidades de food trucks pilotadas por cheffs especializados na culinária de diversos
países. Os Food Trucks são restaurantes sobre rodas, uma modalidade que está crescendo no
Brasil, principalmente após a regulamentação da venda de comida de rua em São Paulo, em
2014.
Serviço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
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)
http://www.brazilmotorhomeshow.com.br
Fonte: http://www.guiasweb.com.br/noticia_13382licenciamento_de_trailers_carretas_e_reboques_e_de_100_mil_unidades_por_ano.htm

Ponta da Faca festeja um mês de operação na 1ª Brazil Food Truck Show

Idealizado por Julio Rocha (ex-diretor de criação) em parceira com Allan Azevedo (chef formado
em gastronomia pela Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU), a Ponta da Faca é um trailer
itinerante que estará festejando um 1 mês de operação durante a sua participação na 1ª Brazil
Food Truck Show, que acontecerá em paralelo à 2ª Brazil MotorHome Show. Os eventos serão
realizados no período de 24 a 26 de Abril de 2015, das 10 às 19h00, no Parque Comendador Antônio
Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí (SP).
No primeiro mês de trabalho o food truck Ponta da Faca participou de vários eventos, como no
Capitão Barley; Wheelz Espaço Gastronômico; The Food Truck Festival, em São Bernardo do
Campo, no ABC paulista e no 2º Encontro de Food Truck´s do Terrara Center Shop em Interlagos.
No período, foram atendidas mais de 1000 pessoas.
Especializado em carnes, o cardápio da Ponta da Faca é variável e a comida é de ótima qualidade.
“Por isso criamos um menu com os melhores alimentos frescos para o cliente ter uma experiência
única com ao saborear nossas refeições”, diz Julio Rafael Rocha, fundador Ponta da Faca.
A escolha e manipulação de cada ingrediente é feita diariamente, de modo artesanal, trazendo a
combinação de diversos sabores em um menu que está em constante evolução para levar às ruas
refeições ideais para os paladares mais exigentes.
Durante 2015, a Ponta da Faca estará presente nas principais feiras e eventos gastronômicos de
São Paulo, interior e litoral do estado. “Nosso trailer foi desenvolvido por Bob Iser, pioneiro em
desenvolver food trucks e trailers no modelo americano no Brasil”, conta Rocha.
Segundo Rocha, as carnes com cortes selecionados é o carro chefe da Ponta da Faca, que podem
ser marinadas ou com sal e pimenta, no prato ou sanduíche, petisco ou uma refeição completa.
“Temos um cardápio base que servimos diariamente mas podemos criar novas opções de acordo
com a necessidade do evento”, finaliza.
Sobre a Brazil MotorHome – 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, etc. 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.
Sobre a Food Truck Show - Realizada em paralelo, a 1ª Brazil Food Truck Show deve reunir mais de
20 unidades de food trucks pilotadas por cheffs especializados na culinária de diversos países. Os
Food Trucks são restaurantes sobre rodas, uma modalidade que está crescendo no Brasil,
principalmente após a regulamentação da venda de comida de rua em São Paulo, em 2014.
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
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
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
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)
http://www.brazilmotorhomeshow.com.br
Fonte:
http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=1440&num_release=151642&ori=H
31/03/2015

Araras Trailer´s expõe dois veículos transformados
em Food Trucks
Produtos serão expostos na 2ª Brazil MotorHome Show, que acontecerá de
24 a 26 de abril, na cidade de Jundiaí (SP)

A empresa Araras Trailer´s – Fábrica de Trailer´s, com sede na cidade de
Araras (SP) é uma das expositoras da Brazil MotorHome Show e Brazil Food
Truck Show, eventos que serão realizados no período de 24 a 26 de abril,
no Parque da Uva, em Jundiaí (SP).
A empresa pretende expor dois produtos que foram transformados para
atender o segmento de Food Truck, que está em pleno crescimento no
Brasil. Um deles é o Food Kombi, desenvolvido para ser utilizado como
restaurante sobre rodas. “Nosso trabalho é praticamente artesanal.
Desenvolvemos projetos personalizados para atender as necessidades e
solicitação do nosso cliente.”, conta Carlos Prado, gerente geral da Araras
Trailers.
O Food Kombi, por exemplo, foi totalmente transformado. “Cortamos a
carroceria da kombi e a transformamos em um Food Kombi, que será
utilizado no preparo e comercialização de alimentos. Pode ser um
restaurante, uma hamburgueria, pizzaria, temakeria, etc.”, explica Prado.
Segundo o gerente, o segundo produto será um Food Trailer, que também
foi desenvolvido para atender o mercado de restaurantes sobre rodas.
Detalhes técnicos:
Modelo: Food Kombi
Itens inclusos: uma janela de atendimento; uma janela no fundo; uma
porta de entrada; uma pia em inox; um reservatório de água; uma caixa de
esgoto; uma geladeira duplex; uma chapa profissional para preparo de

lanches; um fritador elétrico; prateleiras aéreas; um kit hot dog banho
Maria; toldo externo com cobertura de dois metros; um armário em inox
com duas portas e duas gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno
em inox e dois balcões externos em inox; piso em alumínio xadrez; duas
luminária com duas lâmpadas de 40W; três tomadas três pinos dupla;
instalação elétrica com tomada Steck e uma caixa de disjuntor.
Modelo: Araras Trailers 02
Comprimento: três metros
Largura: dois metros
Altura: 2,75
Peso: 400Kg
Ano/Modelo: 2015 - 0km
Itens inclusos: um eixo; duas janelas de atendimento; uma janela no
fundo; uma porta/janela de entrada ( todas com amortecedor a gás); uma
pia em inox; um reservatório de água; uma caixa de esgoto;uma geladeira
duplex; uma chapa profissional para preparo de lanches; um Microondas;
um kit hot dog banho Maria; um armário em inox com duas portas e duas
gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno em inox; prateleiras
aérea; dois balcões externo em inox; piso em alumínio xadrez; duas
luminárias com duas lâmpadas 40W; três tomadas três pinos dupla;
instalação elétrica com tomada Steck; uma caixa de disjuntor; duas
lanternas com luz de freio e seta; um suporte de placa; uma luz de placa;
conector de engate ao carro; faixas refletivas; toldo externo com cobertura
de dois metros.
Os trailers são entregues com numeração de chassis e Renavam de acordo
com as normas do Inmetro e Denatran
Serviço
2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
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)
http://www.brazilmotorhomeshow.com.br

Fonte: http://www.guiasweb.com.br/noticia_13232araras_trailer%C3%AF%C2%BF%C2%BDs_expoe_dois_veiculos_transform
ados_em_food_trucks.htm
01/04/2015 - 08:21

Araras Trailer´s expõe dois veículos transformados em Food Trucks
Produtos serão expostos na 2ª Brazil MotorHome Show, que acontecerá de 24 a 26 de abril, na cidade de Jundiaí (SP).

A empresa Araras Trailer´s – Fábrica de Trailer´s, com sede na cidade de Araras (SP) é uma das expositoras da Brazil
MotorHome Show e Brazil Food Truck Show, eventos que serão realizados no período de 24 a 26 de abril, no Parque da Uva,
em Jundiaí (SP).
A empresa pretende expor dois produtos que foram transformados para atender o segmento de Food Truck, que está em pleno
crescimento no Brasil. Um deles é o Food Kombi, desenvolvido para ser utilizado como restaurante sobre rodas. “Nosso
trabalho é praticamente artesanal. Desenvolvemos projetos personalizados para atender as necessidades e solicitação do
nosso cliente.”, conta Carlos Prado, gerente- geral da Araras Trailers.
O Food Kombi, por exemplo, foi totalmente transformado. “Cortamos a carroceria da kombi e a transformamos em um Food
Kombi, que será utilizado no preparo e comercialização de alimentos. Pode ser um restaurante, uma hamburgueria, pizzaria,
temakeria, etc.”, explica Prado.
Segundo o gerente -geral, o segundo produto será um Food Trailer, que também foi desenvolvido para atender o mercado de
restaurantes sobre rodas.
Modelo: Food Kombi - Itens inclusos: uma janela de atendimento; uma janela no fundo; uma porta de entrada; uma pia em
inox; um reservatório de água; uma caixa de esgoto; uma geladeira duplex; uma chapa profissional para preparo de lanches;
um fritador elétrico; prateleiras aéreas; um kit hot dog banho Maria; toldo externo com cobertura de dois metros; um armário em
inox com duas portas e duas gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno em inox e dois balcões externos em inox; piso
em alumínio xadrez; duas luminária com duas lâmpadas de 40W; três tomadas três pinos dupla; instalação elétrica com
tomada Steck e uma caixa de disjuntor.
Modelo: Araras Trailers 02| Comprimento: três metros | Largura: dois metros| Altura: 2,75| Peso: 400Kg| Ano/Modelo: 2015 –
0km.
Itens inclusos: um eixo; duas janelas de atendimento; uma janela no fundo; uma porta/janela de entrada ( todas com
amortecedor a gás); uma pia em inox; um reservatório de água; uma caixa de esgoto; uma geladeira duplex; uma chapa
profissional para preparo de lanches; um Microondas; um kit hot dog banho Maria; um armário em inox com duas portas e duas
gavetas; uma gaveta para caixa; balcões interno em inox; prateleiras aérea; dois balcões externo em inox; piso em alumínio
xadrez; duas luminárias com duas lâmpadas 40W; três tomadas três pinos dupla; instalação elétrica com tomada Steck; uma
caixa de disjuntor; duas lanternas com luz de freio e seta; um suporte de placa; uma luz de placa; conector de engate ao carro;
faixas refletivas; toldo externo com cobertura de dois metros.
Os trailers são entregues com numeração de chassis e Renavam de acordo com as normas do Inmetro e Denatran Participam da Brazil MotorHome Show usuários e fabricantes de unidades móveis, que são transformadas ou adaptadas para
atender a várias atividades, entre as quais estão 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.
Realizada em paralelo, a Brazil Food Truck Show – que acontece pela primeira vez – deve levar mais de 50 Food Truck
(restaurantes sobre rodas, uma modalidade de grande sucesso em outros países), que está ganhando cada vez mais espaço
nas ruas 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.
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 sobre 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.
.[2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show, de 24 a 26 de abril de 2015, das 10 horas às 19 horas,
Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Avenida Jundiaí, 715 – Anhangabaú - Jundiaí (SP)[
www.brazilmotorhomeshow.com.br].

Fonte: http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=291359

MotorHome
Começou na sexta-feira e irá até segunda-feira (26) a 2ª edição da Brazil MotorHome
Show, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em Jundiaí (SP). O
evento reúne usuários, fabricantes e transformadores de unidades com foco nas realizações
de grandes negócios, facilitação de networking, turismo, esporte, lazer e alimentação. Na 1ª
edição, informa a organização, foi montada estrutura com estandes para 25 fabricantes e 90

fornecedores complementares e 83 veículos expostos. O complexo recebeu ao redor de 20
mil visitantes.
Fonte: http://nairoalmeri.blogspot.com.br/

