Vem aí a Higiexpo 2019!
O mercado de limpeza profissional vem investindo em inovação de forma a atender as
necessidades de aumento de produtividade e eficiência de todos os setores que utilizam
serviços, produtos e equipamentos para limpeza e higienização. A maior feira do setor
da América Latina, a Higiexpo, trará as principais novidades do setor
O mercado de limpeza profissional cresce a cada ano. Afinal, limpeza é uma premissa
básica para a saúde e bem-estar em qualquer ambiente. Para se ter uma ideia da
dimensão deste segmento, de acordo com a Federação Nacional das Empresas
Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), ao final de 2017, o setor
tinha cerca de 1,5 milhão de trabalhadores.
As principais tendências e inovações deste setor estarão presentes na maior feira de
produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América Latina, a
Higiexpo, chega à sua 26ª edição em 2019! O evento e o Congresso Educacional Higicon
– Issa acontecem nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no São Paulo Expo (Rodovia dos
Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda), espaço com infraestrutura moderna, ampla área
de exposição e localização privilegiada.
Realizado a cada dois anos pela Abralimp, o evento certamente irá superar as edições
anteriores, sempre com recordes de público, novos expositores e palestrantes, que
abordam os assuntos mais relevantes, as inovações e os principais desafios deste
mercado.
A feira é um showroom das novidades do universo da limpeza profissional, com a
participação de expositores de mais de 120 expositores nacionais e internacionais de
todos os segmentos do mercado (fabricantes e distribuidores de químicos, máquinas,
equipamentos, acessórios e prestadores de serviços especializados).
Entre as principais atrações estão a Área do Conhecimento com cursos gratuitos aos
visitantes (veja grade abaixo); o Congresso Higicon, que traz conteúdos relevantes e uma
excelente oportunidade de networking para os participantes (inscrições em
http://www.higicon.com.br) e o Espaço Destaque Inovação, com uma seleção dos
principais lançamentos dos expositores.
Cursos gratuitos e compactos
De técnicas de limpeza a orientações para melhores práticas em gestão e liderança, uma
das importantes atrações do evento é a Área do Conhecimento trará aos participantes
uma ampla gama de cursos compactos e gratuitos. Confira a grade de palestras:
20/08

Das 13h45 às 15h00 – Higienização e impermeabilização de estofados – tendências e
inovações – Cristian Souza, especialista em estratégias de vendas e marketing digital
Das 14h às 15h30 – Conquistando novos clientes com o Google – Matheus Bottaro,
consultor em marketing digital e especialista no Google
Das 15h30 às 16h30 – O real papel da liderança – Associação Brasileira das Empresas de
Conservação Ambiental (Abecam)
Das 17h00 às 18h00 – Desafios da limpeza na indústria farmacêutica: Inovações e
tecnologias – Renato Gomiero – Especialista nas áreas produtivas de empresas
Farmacêuticas
21/08
Das 14h00 às 15h00 - Limpeza hospitalar – a vida em suas mãos – Fundação de Asseio
e Conservação, Serviços Especializados e Facilities (Facop)
Das 15h30 às 16h30 - Revestimentos para áreas limpas e principais recomendações de
procedimentos de limpeza e conservação – Associação Nacional de Pisos e
Revestimentos de Alto Desempenho (Anapre)
Das 17 às 18h00 – Operação tradicional ou inovação – Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Prestação de Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana (Siemaco)
Das 18h00 às 19h00 - O mercado de higienização e desacarização de carpetes e
estofados – Associação Brasileira das Empresas de Higienização e Impermeabilização
de Estofados (Abrahigie)
22/08
Das 14h00 às 15h00 - Um novo conceito de lavar roupas com alta performance – Fábio
Folema, especialista com mais de 20 anos de experiência no mercado de lavanderia
Das 15h30 às 16h30 - 10 dicas de marketing digital – Sebrae SP
Das 17h00 às 18h00 - Técnicas de Limpeza – UniAbralimp
Principais pontos relevantes
Não perca a oportunidade de participar da maior vitrine da limpeza profissional.
Confira os principais atributos do evento:
• Público altamente qualificado - focado no setor de limpeza profissional.
• Ambiente moderno e climatizado, com área de alimentação diversificada.

• Principais tecnologias e lançamentos da limpeza profissional em um só lugar.
• Congresso Educacional Higicon - Issa dentro da feira, ampliando a circulação de
visitantes e proporcionando conhecimento e intercâmbio de experiências.
• Lugar ideal para fechar negócios e fazer parcerias significativas.
• Expectativa de aumento de visitantes - na última edição foram mais de 13 mil!
Agenda - Higiexpo 2019
Data: De 20 a 22 de agosto
Horário: das 13h às 20h00
Endereço: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda)
Informações e inscrições gratuitas em http://higiexpo.com.br/
Informações à imprensa: ADS Comunicação Corporativa
Vera Santiago – veras@adsbrasil.com.br – (11) 5090-3016
Juliana Jadon –julianaj@adsbrasil.com.br – (11) 5090-3018

