Expolazer & Outdoor Living aquece mercado em
constante crescimento
Única feira de negócios na América do Sul para o segmento de outdoor living acontece em
momento estratégico para abastecer o varejo e inspirar os projetos de lazer.
Segundo lugar no ranking mundial de piscinas, Brasil produziu 100 mil unidades só no ano
passado.
A Expolazer & Outdoor Living – Feira Internacional de Piscinas, Spas, Lazer e Wellness
abre as portas de sua 22ª edição para lojistas, profissionais do setor e público em geral de 6 a 9
de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo.
A feira acontece em momento estratégico: quatro meses antes do início do Verão e das férias de
fim de ano, tempo necessário para abastecer o varejo e inspirar os projetos de lazer com as
novidades que os consumidores desejam para aproveitar a temporada quente.
Os produtos e serviços oferecidos pelos expositores da Expolazer & Outdoor Living atendem não
apenas aos lojistas de piscinas, decoração e construção – que levam as novidades ao
consumidor final –, mas também a administradores e profissionais de clubes, academias, hotéis,
resorts, spas e condomínios, tratadores de piscinas, arquitetos, engenheiros e paisagistas.
Números (em conjunto com a feira simultânea Expo Paisagismo 2019)
Expositores: 135, sendo 8 internacionais (China)
Área: 15 mil m2
Mix
Piscinas de fibra, vinil e alvenaria, acessórios (cascatas, escadas, grelhas, mangueiras, capas),
revestimentos, itens de segurança e acessibilidade, equipamentos e insumos para limpeza,
manutenção, aquecimento e tratamento de água, decoração (móveis, umbrellones, guarda-sóis,
churrasqueiras, iluminação), wellness (banheiras, spas, ofurôs) e recreação (fitness, esportes
aquáticos, hidroginástica, natação, jogos aquáticos), entre outros.
Conteúdo
Os visitantes contam com eventos integrados que facilitam o contato com as novidades,
tendências, tecnologias e os temas mais atuais e relevantes do setor, todos gratuitos:
4º Fórum Brasileiro da Indústria de Piscinas e Spas: Ponto de encontro obrigatório para
lojistas, fabricantes e demais profissionais se atualizarem e discutirem o dia a dia do setor, como
segurança, normas, comércio eletrônico, meio ambiente, valorização das áreas de lazer e outros.
2º Fórum de Inovação para Academias: Importante oportunidade para troca de experiências
com renomados profissionais que atuam nas academias, um segmento em total sintonia com o

perfil da feira. Entre os temas, cenário econômico, redes sociais, segurança, serviços, gestão e
fidelização de clientes.
Oficinas Técnicas: Palestras dinâmicas voltadas para lojistas e profissionais do setor. No
segmento de piscinas, os temas passam por inovação, tratamento de piscinas, motores,
iluminação, revestimento e outros. O espaço é destinado para as marcas expositoras
demonstrarem seus produtos e ajudarem os lojistas a potencializar suas vendas.
Arena Viva: Espaço interativo entre fornecedores e profissionais do setor, onde as marcas
expositoras ministram aulas práticas focadas em tratamento, construção e manutenção de
piscinas, inovações e outros temas.
Aqua Sport Square: Novidade desta edição, conta com demonstrações esportivas aquáticas
diárias, sempre a partir das 16h.
Veja a Agenda Completa da feira com todos os eventos integrados.
Evento simultâneo
A Expo Paisagismo – 2ª Feira de Paisagismo, Jardinagem e Arquitetura Sustentável reúne
soluções inovadoras, conhecimento e lançamentos que agregam modernidade, sofisticação e
charme aos projetos de integração e sustentabilidade de áreas externas de residências,
condomínios, empresas e espaços públicos.
A sinergia com os produtos e serviços expostos na Expolazer & Outdoor Living amplia as
oportunidades de negócios para lojistas de piscinas e serve de inspiração para os profissionais
dedicados à criação de projetos de lazer.

SERVIÇO:
EXPOLAZER & OUTDOOR LIVING 2019 – Feira Internacional de Piscinas, Spas, Lazer e
Wellness
Evento simultâneo: Expo Paisagismo – 2ª Feira de Paisagismo, Jardinagem e Arquitetura
Sustentável
Data: 6 a 9 de agosto
Horário: das 13h às 21h
Local: Expo Center Norte
Promoção/Organização: Francal Feiras
Colaboração: ANAPP – Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscinas
Apoio Institucional: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Conservação de Energia; ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas; SECOVI-SP – O Sindicato da Habitação,
SEEAATESP - Sindicato das Academias de São Paulo; SINDI CLUBE – Sindicato dos Clubes do
Estado de São Paulo e SOBRASA – Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático

Informações pelo telefone: (11) 2226-3100
Site: www.expolazer.com.br
Facebook: FeiraExpolazer
Instagram: Expolazer
Evento de negócios, gratuito e aberto ao público.
Informações para imprensa:
Primeira Página | Assessoria de Comunicação e Eventos
www.ppagina.com
Contato: Jota Silvestre
redacao.jota@ppagina.com
(11) 5908-8214 / 99353-6639
Jornalista Responsável: Luiz Carlos Franco – MTb. 10.993
ppagina@ppagina.com
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