Jundiaí será palco do maior encontro de MotorHome e Food Truck da América Latina
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015 - A cidade de Jundiaí (SP) prepara-se para receber pela segunda vez 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, laser, etc.
As exposições estão sendo organizadas para acontecer no período de 24 a 26 de abril de 2015, 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.
O Food Truck (restaurantes sobre rodas, que já fazem 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 CHEFFS
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 Truck´s”, 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.
Serviço

2ª edição da Brazil MotorHome Show e a 1ª Brazil Food Truck Show
Abertura Solene
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
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