ABRIN dá início à temporada 2019 do varejo de brinquedos
Grandes marcas e o que será sucesso nas vitrines do País poderão ser conferidos a partir de 18
de março na 36ª edição da feira, no Expo Center Norte, em São Paulo.
A ABRIN – Feira Internacional de Brinquedos é a principal e mais completa plataforma de
lançamentos e relacionamento do mercado de brinquedos. Terceiro maior evento do setor no
mundo, a feira oferece experiências, conexões, ideias e soluções aplicáveis para incrementar os
pontos de venda e impulsionar ainda mais as vendas ao consumidor.
O evento reúne 130 empresas expositoras – entre elas, as mais importantes marcas do
País – e abre a temporada anual de negócios entre indústria e varejo de brinquedos, que buscam
novos produtos, tendências, oportunidades e conhecimento. São mais de mil lançamentos entre
brinquedos em geral, colecionáveis e educativos, jogos, pelúcias, artigos para festas, fantasias e
muitos outros.
Além de negócios e relacionamento, a ABRIN oferece o Arruma Loja, um ambiente de
soluções práticas para organizar uma loja de brinquedos a partir de técnicas de visual
merchandising e de distribuição estratégica de produtos.
Estas técnicas resultam em uma experiência mais atrativa para o consumidor e,
consequentemente, aumento das vendas. No mesmo local, especialistas em visual merchandising
ajudam os lojistas a aproveitar melhor todo o potencial do seu negócio por meio de oficinas práticas
e rápidas, e oferecem conteúdo especializado sobre vitrines, disposição de produtos e atrativos
que geram mais vendas.
Outra novidade desta edição é o Game Show, um espaço exclusivo dedicado a um mercado
em ascensão e que vem conquistando adeptos de todas as idades a cada dia: os jogos de tabuleiro.
A curadoria do Game Show é de Fernando Antonio Celso Júnior, da Board Games SP, e o
patrocínio é das empresas Toyster, Galápagos Jogos, Devir, Meeple BR, Grow e Conclave Editora.
Conteúdo
Os visitantes encontram, ainda, uma diversidade de outros conteúdos com temas
inovadores, como licenciamento, universo geek, visual merchandising, storytelling, varejo,
maketplace, comércio digital e muitos outros, na programação do ABRIN Talks.
As palestras gratuitas e dinâmicas (em torno de 45 minutos), acontecem num auditório
aberto e integrado ao pavilhão para facilitar o acesso e não interferir no tempo dedicado a fazer
negócios na feira. Confira a programação completa aqui: https://abrin.com.br/pt-br/feira/eventosintegrados/abrin-talks.

Rodadas de Negócios
Para ampliar ainda mais as oportunidades de negócios, nos dias 19 e 20 a ABRIN realiza as
Rodadas de Negócios. São mais 240 reuniões agendadas entre 31 empresas expositoras e 21
compradores convidados de diversos estados, como Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e São Paulo. As reuniões acontecem fora dos estandes, num
ambiente reservado e exclusivo.
Sobre a ABRINQ
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos - Abrinq é a entidade de classe de
representação oficial da indústria e do setor de brinquedos. Promove anualmente a ABRIN, Feira
Internacional de Brinquedos.
Sobre a Francal Feiras
Maior promotora de capital nacional de eventos de negócios do País, a Francal Feiras acumula
cinco décadas de experiência na promoção de feiras, atuando em 16 grandes segmentos da
economia. Importante plataforma de conexão entre indústria e varejo, cada evento tem o propósito
de fomentar e desenvolver seu respectivo mercado indo muito além da realização de negócios,
com oferta ampla e variada de experiência, conhecimento, tecnologia, networking e soluções para
o varejo. Com isso, a Francal Feiras (www.francalfeiras.com.br) aumenta a relevância de seus
eventos de negócios transformando-os numa referência indispensável para profissionais que atuam
em cada segmento.
SERVIÇO:
ABRIN 2019 – 36ª FEIRA INTERNACIONAL DE BRINQUEDOS
Data: 18 a 21 de março
Horário: 10h às 20h (dias 18, 19 e 20); 10 às 18h (dia 21)
Local: Expo Center Norte – São Paulo
Realização: ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
e Francal Feiras
Informações pelo telefone: (11) 2226-3100 Site: www.abrin.com.br
Facebook: @FeiraAbrin
Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEyEmp4o5vOUxW644AijPVBw0PKxUL3d
FEIRA DE NEGÓCIOS RESTRITA A PROFISSIONAIS DO SETOR.
PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 14 ANOS.
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