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No. 01/ 2PRÓ Comunicação / setembro, São Paulo

Feira FIT 0/16

traz

o universo da

moda

infantojuvenil Outono-Inverno e meia-estação, de

FIT 0/16 Feira Internacional
do Setor InfantoJuvenil
Bebê Outono-Inverno
22 a 24/11/2018
O credenciamento, exclusivo para lojistas, já está aberto para garantir a chance de Expo Center Norte - SP

22 a 24 de novembro, no Expo Center Norte

conferir as principais marcas do setor de confecção, moda e acessórios para bebês até
adolescentes de 16 anos
Contato para imprensa:

São Paulo, setembro de 2018 – No mês de novembro o mercado da moda 2PRÓ Comunicação –
infantojuvenil poderá conferir, no Expo Center Norte, em São Paulo, todas as Koelnmesse

Myrian Vallone
Teresa Silva
Infantojuvenil, Teen e Bebê. Em sua 51ª edição, o maior evento do setor na América Marcos Coelho

tendências para o Outono-Inverno durante a FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor

Latina reúne as principais marcas, para oferecer aos lojistas oportunidades de

E-mail

negócios e atualização das próximas coleções.

Myrian.vallone@2pro.com.br
Teresa.silva@2pro.com.br
Marcos.coelho@2pro.com.br

No Brasil, o mercado de moda infantojuvenil movimenta grandes cifras. São vendidas

Tel.

cerca de 1,5 bilhão de peças infantis por ano e US$ 8,4 bilhões em valores de +5511 3030-9463
produção, segundo números da ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de +5511 3030-9404
Confecção. Ainda de acordo com estimativas do IEMI – Inteligência de Mercado, o +5511 3030-9403
segmento de vestuário para o público de 0 a 16 anos deverá movimentar R$ 52
bilhões no varejo até o fim deste ano, apontando uma receita 5,3% maior em relação
a 2017.

Koelnmesse Organização de Feiras Ltda.
Avenida Francisco Matarazzo, 1752, cj
1704
CEP 05001–200 São Paulo/SP, Brasil
CNPJ. 21.572.082/0001-19
Tel. +55 11 3024-0030

Organizada e promovida pela Koelnmesse, a FIT 0/16 Outono-Inverno traz nesta
edição cerca de 100 marcas expositoras, além de reunir os principais compradores e
tomadores de decisão desse mercado. Com um ambiente totalmente preparado para
a realização de negócios e atualização profissional, a Koelnmesse espera atrair 4mil
visitantes nos três dias do evento.

Diretor Geral:
Cassiano Facchinetti
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Referência para o setor de moda infantil, o grande diferencial da feira FIT 0/16 é o
investimento em eventos paralelos gratuitos para lojistas, como palestras, desfiles,
parcerias com consultorias e agências de moda para orientar os visitantes a lucrarem
mais. “Estamos em um país tropical e as vendas de inverno são sempre uma
incógnita para os lojistas. Sentimos essa insegurança por parte deles, que muitas
vezes não sabem o que comprar e o quanto investir. Por isso, a edição de inverno da
FIT 0/16 é tão importante para o mercado. Aqui, nós mostramos não somente as
próximas tendências, mas também oferecemos uma consultoria completa para
ajudar o público nesse desafio por meio de nossos projetos especiais”, ressalta
Cassiano Facchinetti, diretor geral da Koelnmesse Brasil, organizadora do evento.
Entre as atrações desta edição estão a Arena Show, onde serão realizados os desfiles
das coleções da próxima estação, além de palestras com consultores dos assuntos
mais relevantes para o mercado. Outra novidade é o Espaço Consultoria, com a
presença de renomados profissionais do setor, entre eles Nancy Fukuda,
empreendedora e uma das principais referências em consultoria de atacado e varejo
no setor infantojuvenil.
Além de roupas e acessórios de moda, a feira também expõe produtos de
puericultura pesada (carrinhos de passeio, cadeiras para refeição, cangurus, móveis
infantis etc.) e leve (chupetas, chocalhos, mamadeiras, bicos, enxoval etc.).
A FIT 0/16 é exclusiva para lojistas do setor e o credenciamento pode ser feito, sem
custos, pelo site www.fit016.com.br.
Serviço:
51ª FIT 0/16 Outono-Inverno
Data:22 a 24 de novembro de 2018
Local: Expo Center Norte – Pavilhão Verde
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
Horário: 10h às 19h
http://www.fit016.com.br/
Sobre a Koelnmesse

A Koelnmesse é uma das promotoras líderes no mundo na organização de feiras para
as áreas de mobiliário, design, bem-estar e estilo. As feiras imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga + gafa, interzum e Kind + Jugend são conhecidas
entre os atuantes do mercado internacional como o maior encontro da indústria.
Com 90 anos de experiência e conhecimento em exposições, o Centro de Eventos da
Koelnmesse é hoje a principal plataforma de negócios para mais de 25 setores
comerciais. A promotora alemã também desenvolve e monta novas feiras de
negócios com foco regional, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.
Sobre a Koelnmesse Brazil
Atualmente, a Koelnmesse organiza quatro feiras em várias cidades do Brasil: a feira
de moda infantil FIT 0/16, realizada duas vezes por ano em São Paulo. Juntamente
com a edição de verão da FIT 0/16 é realizada a Pueri Expo, Feira Internacional de
Negócios em Puericultura, evento inspirado na maior feira de artigos infantis do
mundo, a "Kind + Jugend" em Colônia (Alemanha). A ANUTEC Brazil, feira de
tecnologia para indústria alimentícia acontece em Curitiba a cada dois anos. Já a
UrbanTec Brasil, realizada no Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Getulio
Vargas (FGV), é o maior palco internacional de debate sobre soluções para médias e
grandes cidades brasileiras. A Koelnmesse Brasil está localizada em São Paulo e conta
com uma equipe com mais de 10 anos de experiência na organização de grandes
eventos para diversas indústrias. Sob comando do diretor Cassiano Facchinetti, a filial
brasileira é responsável pelos eventos internacionais da Koelnmesse, além do futuro
desenvolvimento das atividades comerciais no país.

FIT 0/16 na internet:
http://www.fit016.com.br
https://www.facebook.com/feirafit016
https://www.instagram.com/feira_fit016/
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