Arena da M&T Expo 2018 mostrará máquinas em funcionamento
Serão mais de 1200 m² de área para demonstração de equipamentos, implementos e acessórios
Com o intuito de levar uma experiência completa para os usuários de equipamentos, a 10ª edição da M&T
Expo – Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração traz uma novidade: a Arena de
Demonstrações, que possibilitará ao visitante ver as mais modernas máquinas em ação. A feira será promovida
entre os dias 5 e 8 de junho, no São Paulo Expo.
“Será uma oportunidade ímpar para o usuário de equipamentos para construção e mineração conhecer o
funcionamento dessas máquinas, contribuindo para uma maior assertividade na aquisição dos equipamentos
que atendam suas demandas em projetos e obras”, afirma Augusto Andrade, diretor de Feiras da Messe
Muenchen do Brasil.
A Arena de Demonstrações conta com uma área de mais de 1200 m² e estará aberta entre 14h00 e 19h00 nos
quatro dias de evento. No espaço, os visitantes poderão encontrar em funcionamento os equipamentos,
implementos e acessórios de importantes marcas nacionais e internacionais. Estão confirmadas as presenças
da BMC Hyundai, JCB, John Deere, Kaeser, Link-belt, Paladin, Pramac, Rossetti, Rud Correntes, SDLG, Socage,
Weber MT e Yanmar.
Além dessa arena, a M&T Expo 2018 terá ainda a Arena Técnica, com uma programação ampla de debates,
palestras, exposições e demonstrações de produtos e serviços e a Arena Smart Construction, cujo intuito é
apresentar de forma simplificada, fácil e gratuita o que há de mais novo em tecnologia mundial em diferentes
setores da indústria. Outra atração da feira será a realização, em parceria com a Associação Brasileira de
Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema), do Summit, tradicional evento de conteúdo técnico e
especializado.
Único evento a ser realizado na área de construção e mineração, a M&T Expo 2018 é a maior feira de seu
segmento na América Latina. Promovida, pela primeira vez, em 1995, em uma iniciativa da Sobratema, a
edição de 2018 marca o início do acordo de cooperação de longo prazo firmado entre a entidade e a Messe
München, promotora da bauma, maior feira mundial da área de equipamentos para construção. Com isso, a
feira passa a ser organizada e promovida pela Messe Muenchen do Brasil.
Serviço:
M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração
Data: 5 a 8 de junho de 2018
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda – São
Paulo/SP
Informações: http://www.mtexpo.com.br
Sobre a Messe München
A Messe München é uma das empresas líderes mundiais de feiras de negócios. Organiza cerca de 50 feiras de bens de
capital e de consumo e as mais importantes feiras de alta tecnologia em Munique e em outros países. A cada ano, mais de
30.000 expositores e cerca de dois milhões de visitantes participam em eventos realizados no centro de feiras e
exposições da Messe München, no ICM – Internationales Congress Center München e no MOC Veranstaltungscenter
München (Centro de Congressos de Munique). Além disso, a Messe München organiza feiras em países como China,
Índia, Turquia e Rússia. A Messe München tem uma presença empresarial global com afiliadas na Europa, Ásia e África e
mais de 60 representantes estrangeiros trabalhando em mais 100 países.

Sobre a Sobratema
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração se dedica a propor soluções para o
desenvolvimento tecnológico do setor, difundir conhecimentos e informações e participar da formação, especialização e
atualização de profissionais que atuam no mercado brasileiro da construção e mineração. Com 29 anos de atividade,
conta com o apoio de mais de 650 associados (profissionais e empresas de construção, de locação, fabricantes e
prestadores de serviços) e de parcerias estratégicas, com as principais entidades e empresas do setor da construção e da
mineração no Brasil e Exterior. A entidade possui a Inteligência de Mercado, dedicada a estudos e pesquisas para
subsidiar a tomada de decisões estratégicas das empresas, o Instituto Opus para capacitação profissional, a Sobratema
Publicações para edição de livros e revistas técnicas. Além disso, organiza eventos especializados: a BW Expo – Feira de
Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável de Água, Resíduos, Ar e Energia, Summit, Workshop, Fórum
Infraestrutura, Tendências no Mercado da Construção e as Missões Empresariais, que levam profissionais para as mais
importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração.
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