18–20 DE OUTUBRO DE 2021
SÃO PAULO, BRASIL

ELETRIZE A AMÉRICA LATINA – PARTICIPE NA MOSTRA ESPECIAL
E-MOBILITY@POWER2DRIVE SOUTH AMERICA
Seu grupo-alvo espera por você
Espera-se o comparecimento de mais de
28.000 visitantes. O evento de três dias atrai
investidores, concessionários, instaladores,
fabricantes e empreiteiros do mundo todo.

É gigantesco o potencial de combinar com inteligência
a energia reciclável, o armazenamento de energia e a
mobilidade elétrica. A eletrização do setor de mobilidade
terá um papel crucial na criação de um mundo de energia
limpa. Na mostra especial e-mobility@Power2Drive South
America, estão em destaque os veículos elétricos e as
tecnologias de carregamento. Exponha seus produtos
inovadores a uma multidão de entusiastas por energia
renovável. Apresente suas criações mais recentes e
garanta uma fatia no dinamismo desse mercado.

O mercado brasileiro de
eletromobilidade acelera
O sistema energético brasileiro é de longe o
maior da América Latina. Prevê-se um forte
crescimento do setor de eletromobilidade
nos próximos anos.

Participe na mostra especial e-mobility@Power2Drive South
America e contribua na transição energética do Brasil!

Tudo sob o mesmo teto:
O casamento perfeito
Quatro eventos cobrindo os temas do
novo mundo da energia sob a égide de
The smarter E South America, reunindo
armazenamento de energia, energia solar,
gestão de energia e eletromobilidade.

A Power2Drive South America é uma mostra especial
dentro da ees South America, que por sua vez faz
parte do evento The smarter E South America – o
eixo de inovações para o novo mundo da energia.
O evento The smarter E South America será realizado em
18–20 de outubro de 2021 em São Paulo, congregando:
ees South America – A meca sul-americana para baterias
e sistemas de armazenamento de energia
Intersolar South America – A maior feira e congresso da
América do Sul para o setor solar
E letrotec+EM-Power South America – A feira de
infraestrutura elétrica e gestão de energia
P ower2Drive South America – Uma mostra especial para
eletromobilidade e infraestrutura de carregamento,
realizada dentro da ees South America
Informações gerais
Datas
18–20 de outubro de 2021
Horário 12h–20h
Local
Expo Center Norte, São Paulo
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme, CEP 02055-000
São Paulo, SP

www.ees-southamerica.com

Mostra Especial Power2Drive

E muito mais…
Inscreva-se nos cobiçados AWARDs,
fale no Palco de Inovações e Aplicações
e faça novos contatos na recepção de
networking. The smarter E South America
é mais do que uma feria.

Organização

Co-organização

18–20 DE OUTUBRO DE 2021
SÃO PAULO, BRASIL

MOSTRA ESPECIAL DE ELETROMOBILIDADE – CAMINHOS PARA OS PIONEIROS
A participação na mostra especial e-mobility@Power2Drive
South America oferece uma excelente oportunidade de entra
no mercado brasileiro de eletromobilidade e tecnologias de
carregamento. O pacote completo do pavilhão permite que
você se concentre em seus negócios e nós facilitamos o resto.
Economize!
Oferecemos um pacote abrangente e atraente. Veja a lista
completa de itens instalados.
Menos esforço de preparação
A
 poio técnico e organizacional de nossa equipe –
antes, durante e após a feira
R eserva de áreas de exposição compartilhadas e bons locais
C
 onceito visual criado por um planejador experiente
M
 enos esforço de coordenação com um organizador de feiras
Mais…
Página inicial com todos os logotipos presentes na
e-mobility@Power2Drive
Divulgação especial na imprensa com listagem de toda
expositora na e-mobility@Power2Drive

➔ TUDO ISSO POR UM ÓTIMO PREÇO!
9–15 m²:
18 m²:
≥20 m²:

www.ees-southamerica.com

R$ 1.500,00/m²
R$ 1.200,00/m²
R$ 1.000,00/m²

Mostra Especial Power2Drive

Serviços individuais
Estandes de 9m², 18m² ou mais dentro da Mostra
Especial, incluindo:
1 balcão, 1 banqueta
N
 ome na testeira
C
 arpete verde
Iluminação (1 spot para cada 3m²)
1 tomada de 200V/500W
L ixeira
E xtintor
T axas da prefeitura quitadas
T axa de limpeza (montagem e desmontagem)
L istagem online com logotipo e descrição (em português
e inglês)
G
 ratuidade de 5 categorias de produtos na relação
online de expositoras
C
 rachás de expositores
D
 esconto de 10% em ingressos completos ao congresso
Intersolar/Eletrotec+EM-Power

➔ CONTATO
Sra. Monica Carpenter
Tel. +55 11 3824-5300
mc@arandaeventos.com.br

