


The Fair
A 7ª Enersolar + Brasil é o único evento integrado e completo dedicado exclusivamente ao setor de tecnologias limpas e

renováveis para a geração de energia. Em 2018, apresentou as últimas novidades e inovações em energia solar, energia eólica,

biomassa e GTDC, sendo uma referência no setor para realização de negócios.



Resultados 2018

12,000
Industry professionals

70
Exhibitors

7,000 sqm
Exhibition area



Sectors

Solar Energy Wind Energy Biomass GTDC



Content

A Ecoenergy aconteceu de 22 e 24 de maio, durante a

Enersolar. Este ano o congresso somou 25 horas de conteúdos

relevantes que se desenvolveram a partir de discussões sobre

reflexos da revisão e aprimoramento do marco regulatório do

setor elétrico do ponto de vista de especialistas que abordaram

os possíveis reflexos no desenvolvimento da energia solar.



Pesquisa dos Congressistas

De acordo com a pesquisa realizada com os congressistas do

Ecoenergy, mais de 95% dos participantes disseram que o congresso

foi muito produtivo, sendo que destes, 98% afirmaram que irão

participar da próxima edição, em 2019.

Ao longo desta edição participaram 30 palestrantes que receberam a

aceitação de 99% dos congressistas, sendo que no geral todos

receberam a nota média 9.



Content

O Congresso Biomass Day, aconteceu entre os dias 22 e 24 de

maio, e abordou desafios e gargalos para o desenvolvimento de

biomassas no Brasil, tanto para produção de energia elétrica,

com foco na eficiência operacional e financeira, quanto para as

tendências na geração de bioprodutos com alto valor agregado.

Neste segunda edição o Biomass Day contou com 24 horas de 

conteúdos voltados 100% para o setor.



Content

O TECHSHOW aconteceu entre os dias 22 e 24 de 

maio e nestes 3 dias de palestra dos expositores mais 

de 300 pessoas tiveram a oportunidade de 

aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos.

O TECHSHOW contou com 14 horas de conteúdo, 

com importantes temas para as energias renováveis, 

com foco em networking e atualização profissional. 



Opinião dos Expositores

Cláudia Ambrosio – Diretora Financeira da Blue Sun Solar

“É a nossa primeira feira do setor e ficamos satisfeitos com os negócios e a diversidade do 

público. O interesse das pessoas pelos sistemas fotovoltaicos é enorme”. 

Adriano Pereira dos Santos – PHB Solar

“Nossas expectativas foram atingidas, atendemos muitos diretores de vários estados. A cada mês 

nossas vendas aumentam, e nossa estrutura mudou totalmente em apenas um ano.”



Opinião dos Expositores

Ruberval Baldini – Diretor Executivo da BR Solar e Presidente da ABEAMA

“Os palestrantes foram ótimos e conseguimos passar a mensagem principal da importância de 

participar da consulta pública para sistemas fotovoltaicos, que se encerrou no dia 24. Os participantes 

estavam engajados”.



Profile of Visitors
Argentina

Chile

China

Colombia

Peru

Germany

Italy

Czech Republic

Bolivia

41%

10%

10%

10%

10%

6%

6%

6%

3%



Profile of Visitors

Decidem a 
Compra

78%
Concordam que 

é um ótimo 
evento para ver 
lançamentos, 
novidades e 
tendências

64% 71%
Acham que a feira 

proporciona 
ótimas 

oportunidades de 
networking

89%
Pretendem visitar 

a próxima edição



Sectors of Visitor Interest

OUTROS 

BIOMASSA 

ENERGIAR EOLICA 

ENERGIAR SOLAR - PLACAS TERMOSOLARES

ENERGIAR SOLAR - SUPORTES PARA PAINEIS FOTOVOLTAICOS

ENERGIAR SOLAR - COLETORES SOLARES

ENERGIAR SOLAR - BOMBAS

ENERGIAR SOLAR - PAINEIS FOTOVOLTAICOS

ENERGIAR SOLAR - INVERSORES

ENERGIAR SOLAR - CELULAS SOLARES

ENERGIAR SOLAR - BATERIAS

ENERGIAR SOLAR - AQUECEDORES SOLARES 58%
19%

7%

5%
3%

1%

1%

1%
1%
1%
1%
2%



Digital Marketing - Facebook

+ de 11.000

fãs na página



Digital Marketing - Instagram

+ de 1.700

seguidores



APP da Cipa Fiera Milano

Este ano apresentamos a melhor experiência em eventos. Apresentamos na Enersolar o APP

da Cipa Fiera Milano onde o visitante soube de tudo o que aconteceu na feira, além de

poder capturar e colecionar todo conteúdo que quiser, desde apresentações, palestras,

catálogos dos expositores e muito mais!



Sponsors



Institutional Support



Media Partners



WE WAIT FOR YOU AT ECOENERGY 2019 
FROM MAY 21 TO 23

Guarantee your space!

comercial@fieramilano.com.br+55	(11)	5585	– 4355

+55	(11)	3159	– 1010


