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EVENTOS

FEICON BATIMAT 2015
10 a 14 de março

São Paulo, SP
www.feicon.com.br

A Feicon se consolida como a

grande feira de construção do Brasil,
depois de sua união com a Batimat
francesa. Foram 130 mil visitantes e

1050 expositores em 2014,tmapen-
ca deles de empresas chinesas.

.ir.- Ì':.1 it: .,.::i iir.i i.j: '.--

ANFAMEC 2015
12 a 14 de março

Campinas, SP
www.anfamec.com.br

A primeira edição da Anfamec,
Feira de Negócios e Arena de Co-
nhecimentos paÍa a Indústria de Ce-
râmica Vermelha, maÍca o momento
de impulso no desenvolvimento e no
aprimoramento vivenciado pelo se-
tor cerâmica brasileiro.

COVERINGS 2015
14 a 17 de abríl
Orlando, EUA

www.coverings.com
Tradicional feira de revestimentos

cerâmicos e rochas ornamentais para
o mercado norte-americano em alta
retorna para Orlando este ano, no es-
tado da Flórida, Estados Unidos.

ËôRt&CER
FORN&CER 2015

16 a 19 de junho
Santa Gertrudes, SP
www.asDacer.com.br

O 8q Encontro Internacional de
Fornecedores e Cerâmicas, organi-
zado pela Aspacer, é hoje evento de
referência nacional e internacional
paru a apresentação de soluções ao
ceramista brasileiro.
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ENCONTROANICER 2015
16 a 19 de setembro

Porto Alegre, RS
www.anicer.com.br

O 44e Encontro Nacional de Ce-
râmica Vermelha será na cidade de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O
evento ftaz painéis, clínicas, seminá-
rios e cursos para os ceramistas.

CERSAIE
CERSAIE 2015

28 de setembro a 02 de outubro
Bolonha,Itdlía
www.cersaie.it

A mais importante feira de revesti-
mentos cerâmicos em sua 33e edição
irá apresentar lançamentos espera-
dos pelo mundo inteiro, em especial
para profissionais do negócio e da
especificação.

CERAMITEC 2015
20 a 23 de outubro

Munique, Alemanha
www.ceramitec.de

Uma das maiores feiras de tecnolo-
gia de cerâmica realizada a cada três
anos traz em2015 3 pilares básicos:
Tecnologia, Inovações e Materiais.
A feira é bastante forte nas aplica-

ções de cerâmica estrutural.
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BrG 5 201s
23 a 26 de novembro

Dubai, Emirados Árabes Unidos
www.thebig5exhibition. com

Maior feira de construção do
Oriente Médio, a Big 5 serâ realiza-
da no Dubai World Trade Centre e

atrai visitantes de toda aregláo vizi-
nha e o mercado internacional..

Sunrncrs
SURFACBS 2016
19 a 22 de janeiro
InsVegas, EUA

www.surfaces.com
Importante feira de revestimentos

pÍra o mercado americano. Carpetes,
laminados, madeira, vinil, cerâmica.
Destinada a varejistas, distribuido-
res, fabricantes, especificadores,
construtores e instaladores. Manda-
lay Bay Convention Center.
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