FIEE: OS NÚMEROS
DO SUCESSO!

Renovada, a Feira Internacional da Indústria Elétrica,
Eletrônica, Energia e Automação superou as expectativas do
mercado, posicionou o evento como principal polo gerador
de negócios e conteúdo técnico para os diversos segmentos
da indústria e se conﬁrmou como plataforma econômica de
retomada do setor.

96%

4 Dias de evento
30.000 m² De área de exposição
+ 1.000 Marcas nacionais e internacionais
+ 50.000 Visitantes qualiﬁcados
+ de 90 Horas de conteúdo
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Experiências
A FIEE inova ao integrar no piso do pavilhão oportunidades de
negócios, conteúdo e experiências para expositores e visitantes.
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Quem visitou?
O visitante da FIEE está mais qualiﬁcado e mais
satisfeito com as inovações apresentadas.
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Alcance Digital
+ de 1 milhão

de pageviews no site da FIEE

+ de 62 mil

convites eletrônicos enviados pelos expositores

+ de 383 mil

pessoas impactadas pelas campanhas nas redes sociais

Mídia espontânea
934 matérias
+ de 13 milhões de pessoas alcançadas pelas reportagens
publicadas sobre a FIEE

Equivalente a um investimento de
R$ 5.362.454,41
A FIEE chega à sua 30ª edição em 2019 e seguirá
se reinventado com projetos focados em tecnologia
e conectividade para gerar mais oportunidades de
negócios, atualização proﬁssional e networking.
Faça parte da FIEE e aproveite desta energia inovadora
para ampliar seus resultados.
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