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Também nas redes sociais

CAMPO EXPERIMENTAL DA EPAMIG
Rod. MG 167 - Km 6

Três Pontas - MG

DIAS 25, 26 e 27
EXPOCAFÉ PRESENCIAL

ABERTA AO PÚBLICO - 8H ÀS 18H

DIA 24
13º SIMPÓSIO DE MECANIZAÇÃO

DA LAVOURA CAFEEIRA

24 a 27
de maio

ONLINEONLINEPRESENCIALPRESENCIAL



O Evento
Considerada a maior feira da cafeicultura no Brasil, a 

EXPOCAFÉ é uma das principais difusoras de tecnologias no 

segmento e reúne, anualmente, cafeicultores, representantes 

da indústria e visitantes diversos.

A exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a 

cafeicultura, aliada a uma programação técnica de alto nível e 

a demonstrações das tecnologias em campo, fazem da 

EXPOCAFÉ uma referência no setor. 

Para 2022, com a melhora nos indicadores da Covid 19 e 

de acordo com as recomendações das autoridades 

sanitárias, projetamos a retomada das atividades presenciais 

da feira no Campo Experimental da EPAMIG em Três Pontas, 

de 25 a 27 de maio. Ao mesmo tempo manteremos a 

programação virtual, que possibilita a interação com públicos 

de diferentes regiões.



15.000
participantes
Mais de 65% dos visitantes
são produtores de café Negócios gerados e

prospectados em 2019

milhões220

2Área total de 14.400 m

empresas
170

(números relativos ao evento presencial em 2019)

Números



Feira Digital
Com o avanço da pandemia da covid-19 no país e 

a obrigatoriedade de distanciamento social, em 

2020 e 2021 a feira aconteceu de forma online 

oferecendo ao público acesso à estandes virtuais.

Além disso o público participante teve acesso a 

uma vasta programação técnica.

A partir de 2022, a feira virtual será incorporada à 

programação, como mais um canal de contato entre 

p a r t i c i p a n te s ,  e mp r e s a s  e  d i f u s o r e s  d e 

conhecimento. Dessa forma, a EXPOCAFÉ poderá, 

cada vez mais, chegar a diferentes públicos no Brasil 

e no mundo.  
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mais de 21.000 visualizações de páginas
acessos ao site
13.500

11.000
visitas aos estandes
5.850 Visualizações de

banners rotativos

acessos a página de
vídeos de patrocinadores

4.000

(números relativos ao evento online em 2021)

Números



Há mais de 45 anos a EPAMIG estimula a inovação no 

setor agropecuário.

Referência no Brasil como desenvolvedora de 

tecnologias para a cafeicultura, a EPAMIG tem na 

EXPOCAFÉ uma importante vitrine de inovação, criando 

também ambiente favorável para investimentos e novos 

negócios no setor. 

Parceria



joao.prado@epamig.br
(31) 3489-5063 | (31) 98774-8382

Assessor Comercial
João Bosco Lott

Contatos Comerciais
Investimento



Presencial
Propostas de Comercialização

Espaços 2
Área - M 2Preço - M

COMERCIALIZAÇÃO DE ESTANDES*

Pavilhão Tecnológico - Área Livre 12 R$ 500,00 R$ 6.000,00

Pavilhão Tecnológico - Básico 12 R$ 541,00 R$ 6.500,00

Plots 30 30 R$ 116,00 R$ 3.500,00

Plots 110 110 R$ 82,00 R$ 9.000,00

Valor Total

Observações
● A compra de estande físico dá direito ao estande 
virtual disponibilizado na plataforma online da 
Expocafé.

● O estande virtual conta com a apresentação de 
até 10 produtos ou serviços;

● A classificação do estande, na disposição do site, 
será por ordem alfabética do nome fantasia.

● Banner superior do estande: imagem deverá ter o 
tamanho de 1170 pixels de largura x 410 pixels de 
altura.

●  Imagem da Capa de destaque do estande: 
Logomarca ou fotografia da empresa na medida de 350 
pixels de largura x 225 pixels de altura.

● Na parte interna os contatos da empresa e a 
descrição resumida da empresa em até 700 caracteres 
(espaços contam como caractere).

● O expositor terá direito a 10 postagens (no máximo) 
de produtos ou serviços que deverão conter cada um, 
uma foto ou imagem de 500 pixels de altura x 500 pixels 
de largura e no máximo 450 caracteres de descrição 
também por produto ou serviços.

*Taxa de energia elétrica por expositor R$130,00. O valor será acrescido no contrato.





www.expocafeoficial.com.br/expocafeoficial

Produção
ana.pinheiro@epamig.br

Comercialização
joao.prado@epamig.br

Imprensa
imprensa@epamig.br


