ALLPOINTS
Localização: RUA IT01
2073 - RUA GUARARAPES, RECIFE, PE, BRAZIL
04561-004
Telefone: (11)30427044
E-mail: marcelo.bicudo@allpointshotels.com
Quem somos: A Allpoints Hotel Rewards é uma rede de fidelidade para hotéis, tanto para redes locais, quanto para
administração independente. Oferece modelo de negócios já adotado por diversas redes hoteleiras: que os hotéis
tenham um veículo de baixo custo e alto impacto na geração de lucratividade

ALTENBURG TEXTIL
Localização: RUA D05, D07
7235 - RODOVIA BR-470, BLUMENAU, SC, BRAZIL
89070-205
Telefone: (47)21231441
E-mail: susana.stach@altenburg.com.br
Quem somos: A Altenburg, hoje, a maior produtora de travesseiros do Brasil. Atingiu uma m‚dia de faturamento
mensal na casa dos 30 milhões. Chegam ao mercado, todos os anos, 12 milhões de unidades. A companhia, com
mais de 95 anos de tradição e inovação, entre as marcas líderes nacionais, com foco em design, tecnologia, conforto
e qualidade. Cada uma das nossas peças ‚ produzida com o mesmo zelo empregado no início de nossa história.
Produzimos atualmente uma ampla linha de produtos, como edredons, colchas, roupas de cama, protetores,
travesseiros e toalhas.

AMORITO
Localização: RUA ISB01
34 - RUA LOBATO, CAMARAGIBE, PE, BRAZIL
54753-250
Telefone: (81)34581667
E-mail: comercial@amorito.com.br
Quem somos: Empresa com mais de 30 anos no mercado fundada pelo Sr Laete Amorim e herdada pelos filhos
Pedro Amorim e Robson Amorim. Hoje a empresa atua em toda região metropolitana atendendo restaurantes,
supermercados, padarias, farmácias e sorveterias. O seu mix de produtos conta com uma lista de 40 sabores, com
destaque para os sorvetes de frutas e cremosos. Produzidos com a mais alta tecnologia disponível no mercado,
buscando atingir os mais elevados padrões de produtividade e eficiência que garantem solidez e qualidade do
produto ofertado ao público consumidor.

ARPEQ
Localização: RUA E18
49 - RUA SÃO MIGUEL, RECIFE, PE, BRAZIL
50770-720
Telefone: (81)34285935
E-mail: rangner@arpeq.com
Quem somos: A ARPEQ atua no ramo de m quinas de café expresso desde 1988. A extraordinária paixão pela
qualidade e talento reconhecido pela inovação levou a empresa a tornar-se líder no segmento de vendas, locações
e serviços bem como na oferta de produtos e insumos utilizados na preparação de café expresso. A ARPEQ tem
sede na cidade do Recife e atende todo o mercado nordestino. Conta com uma equipe técnica capacitada e
preparada para prestar o serviço de pronto atendimento, com eficácia e eficiência, utilizando o que há de melhor
em termos de tecnologia e informação. A ARPEQ também trabalha com locação de maquinas e oferta de insumos
para eventos em geral, com estrutura de coffee break. Mantém ainda um laboratório com capacidade para 08
pessoas onde desenvolve cursos de baristas e de treinamento operacional a profissionais que trabalham na área.

ARTE NOBRE
Localização: RUA D09
509- RUA REZENDE, RECIFE, PE, BRAZIL
50680-200
Telefone: (81)32032201
E-mail: rodrigo.lima@artenobremoveis.com.br
Produtos: Mesas e cadeiras em madeira ou outros tipos de materiais; Móveis Planejados, Móveis para área
externa, Madeira de Demolição, Restaurante Coletivo.

ASKA ALIMENTOS
Localização: RUA G16
SN- EST DO MONJOPE (LOT. A MAGALHAES II), IGARASSU, PE, BRAZIL
53645-337
Telefone: (89)996060615
E-mail: judne.tamago@gmail.com

AVALIA AI
Localização: RUA SHFN01
274- RUA DO CHACON, RECIFE, PE, BRAZIL
52061-400
Telefone: (81)988714545
E-mail: luan@avalia.ai
Quem somos: O Avalia.aí é um serviço de análise e acompanhamento de satisfação de clientes para
estabelecimentos dos setores de Gastronomia e Hotelaria. O Avalia.aí levanta o que seus clientes pensam sobre seu
n*egócio de maneira inovadora, organizada e em tempo real. Ele foi pensado como uma solução completa, por isso
entregamos soluções de coleta dos dados; entrega em tempo real; organização das informações, filtros e relatórios;
e de canal de comunicação entre o estabelecimento e os seus clientes.

BRAND INOVE
Localização: RUA SHFN02
91- RUA DOUTOR ANICETO RIBEIRO VAREJÃO, RECIFE, PE, BRAZIL
50761-080
Telefone: (81)986801886
E-mail: mbraz10@hotmail.com
Quem somos: Somos a Brand Inove HD, um estúdio de Design, com mais de 20 anos de atuação em Branding e
Design de produtos e embalagens, sediados em Recife, nossos projetos possuem forte caráter inovador e
conceitual, para atender a diversos segmentos. Neste momento, estamos investindo num produto próprio novo,
Mantta Mídia, o display compacto de maior impacto. Um display de piso desmontável, e que cabe em qualquer
ponto de venda. Ideal para troca fácil de comunicação visual, com o uso de manta magnética (ímã)

BORSOI
Localização: RUA AC23/24/25/26-G
92 - AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, RECIFE, PE, BRAZIL
51011-050
Telefone: (81)34633710
E-mail: borsoicosta@gmail.com
Quem somos: A Borsoi Arquitetura, fundada em 1968, teve como sócios fundadores Acácio Gil Borsoi e Janete
Costa. Roberta Borsoi entra na sociedade em 1993, onde vem desenvolvendo projetos em diversas áreas, entre
elas, projetos de interiores, marcadamente Hotelaria, museógrafa e curadoria de artesanato e arte popular.

B3 AMBIENTES CORPORATIVOS
Localização: RUA G05
666- AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, RECIFE, PE, BRAZIL
51011-030
Telefone: (81)38774494
E-mail: leonardo@novacasa.com.br
Quem somos: Empresa pernambucana, formada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado
de móveis, dedica-se a oferecer soluções eficientes em mobiliário corporativo com inovação, agilidade, qualidade e
preço justo.

BOMPACK
Localização: RUA F10
320 - RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, ITAJAI, SC, BRAZIL
88318-996
Telefone: (47)32470031
E-mail: marketing@embrast.com.br
Quem somos: BOMPACK
Com sede no Brasil, no estado de Santa Catarina a EMBRAST est localizada na cidade de Itajaí¡. A vantagem
competitiva da empresa está na gama de produtos. Para seguir com desempenho positivo o departamento de
marketing optou em segmentar toda a linha de produtos. Sendo assim o segmento bazar possui a seguinte cadeia
de valor: embalagens para freezer, filme PVC, papel alumínio, formas de alumínio, papel manteiga, filme de
churrasco e sacola reutilizável / retornável (produto eco friendly). Para otimizar os acontecimentos festivos
idealizamos a linha festa que compõe nosso segundo segmento os quais são: copos, pratos, guardanapos, velas de
aniversário. O lar ‚ o lugar onde carregamos nossas energias após um longo dia de trabalho, por este motivo o
terceiro segmento ‚ a linha limpeza, desenvolvemos um personagem heroico “Super Bompack” para o Balde MOP
produto ímpar desta linha de limpeza. Outros artefatos que estão no terceiro segmento: rodo, espanador,
prendedor, pano de limpeza e diversos modelos de sacos de lixo. A EMBRAST está presente diariamente na vida de
milhares de pessoas, e quer assegurar o consumo de alimentos com precisão, trata-se de idealizar o quarto
segmento para os EPIS tais como: luvas, touca, mascara, avental. Outro nicho de mercado em que estamos
inseridos ‚ o de cuidados pessoais sendo o quarto segmento com a linha de barbeadores. Para antever tendências e
evoluir junto ao mercado a Embrast visita feiras internacionais que ditam macrotendências tal como foi a NRA trade
Show Chicago 2018 e a Ambiente Fair Frankfurt 2018. A atratividade das feiras nacionais sempre exerce outro leque
de atuação do departamento de marketing a empresa expõe anualmente em duas importantes feiras :Apas show
2018, Exposuper. Para ampliar a publicidade de participantes nestes eventos neste ano a Embrast estar na HFN Hotel & Food Nordeste. A super segmentação no setor gastronômico vem alinhada aos programas exibidos na Tv
que demonstram uma nova releitura deste setor com alimentos diferenciados. Trata-se em atender essa demanda
o departamento de compras firmou uma parceria com a empresa italiana “NovaCart” que tem longa expertise na
alta gastronomia, a Embrast determina distribuição exclusiva para o Brasil. Nossa logística assertiva garante a
distribuição em todo o território nacional para atender cerca de 15 mil clientes. A empresa tem o seguinte slogan
“Variedade com Rapidez” justifica-se, portanto, ser eleita quatro vezes a melhor empresa na categoria bazar de
Santa Catarina. Para personificar a marca frente a sua clientela a EMBRAST buscou estruturar- se para tanto, conta
com uma área construída para fabricação e armazenagem com mais de 15.000 m2 e 36 mil posições de paletes. O
treinamento para a capacitação da equipe de mais de 200 colaboradores internos e externos para atender as
exigências do mercado são estratégias robustas que envolvem um grau significativo de adequação de acordo com
as tendências que envolvem o setor de embalagens descartáveis. De acordo com a visão do CEO Denisio do
Nascimento “Agir local, e pensar global “‚ o norte da empresa na busca constante por evolução. Queremos
empoderar nosso cliente e tornar a vida deles mais fácil, saudável e agradável, nas lojas físicas que distribuem
nossos produtos, ‚ a expressão do “Mindfulness” finaliza Nascimento.

CABANNA
Localização: RUA C07, C05
531 - RODOVIA BR 230, CABEDELO, PE, BRAZIL
58102-542
Telefone: (83)32454450
E-mail: financeiro@cabanna.ind.br
Quem somos: No ano de 2010, A Cabanna iniciou suas atividades no segmento de importação de móveis de fibra
sintética, trazendo o que havia de mais moderno e com qualidade de países como Vietnã, Indonésia e China.
Escolheu a região nordeste do país em especial o estado da Paraíba, por apresentar um potencial econômico de
crescimento e estar estrategicamente localizado no centro desta região. Após 2013 e com a mudança dos rumos da
economia, houve uma reformulação na operacionalização da empresa, passando de importadora para produtora
nacional. E consolidando as mudanças em 2016 a Cabanna oficializou uma nova estrutura societária com foco no
mercado nacional, e em fevereiro de 2017 consolidou sua participação fora da região nordeste participando de duas
feiras de expressão internacional focada em alta decoração. Nos 3 primeiros anos a empresa importava móveis de
fibra sintética e natural. Com a evolução das tendências do mercado, passou a focar mais nos móveis de fibra
sintética. Com o passar dos anos, foi agregando a seu portfolio fibras com texturas e acabamento que lembram
desde a palha at‚ o couro, com o fator preponderante de poder ser utilizada em qualquer ambiente, inclusive
nas áreas externas. Em 2015 agregou móveis com estrutura de madeira, que ainda se mantém com grande apelo
comercial. Em 2017 lançamos os produtos com base em madeiras nobres composta com Fibra Sintética ou Corda,
trazendo grande beleza, elegância, conforto e modernidade em seus ambientes.

CACHACHA 51
Localização: Rua FG03-04
2800 - RODOVIA BR 101 SUL, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, BRAZIL
54503-010
Telefone: (81)999762790
E-mail: flaviobraga@ciamuller.com.br

CERVEJARIA DUVÁLIA
Localização: Rua IBC06
92- RUA DURVÁLIA, OLINDA, PE, BRAZIL
53060-400
Telefone: (81)981306397
E-mail: cervejaduvalia@gmail.com
Quem somos: cervejas e chopes artesanal.

COFFEEBAR
Localização: Rua D24 - E23
95 - RUA ITAUBA, RECIFE, PE, BRAZIL
51150-370
Telefone: (81)32130235
E-mail: alexandre@coffeebar.com.br
Quem somos: CoffeeBar distribui vinhos blends, marcas, produtos e serviços destinados ao mercado Horeca
(hotéis, restaurantes e cafeterias). Com o modelo “One-Stop Shop”, a CoffeeBar tornou-se uma empresa de
referência no setor e, em seu rol de clientes, atende desde grandes redes, como a BRMania e São Braz, quanto a
cargos públicos, escritórios empresariais, cafeterias e restaurantes com gestão familiar

CAFÉ CARAMELO RECIFE
Localização: Rua ISB05
271 - RUA CORONEL JOÃO RIBEIRO, OLINDA, PE, BRAZIL
53030-040
Telefone: (81)34293658
E-mail: recife@cafecaramello.com
Quem somos: Café Caramello é o primeiro Creme de Café do Brasil, ele é fabricado em Espírito Santo pelas mãos de
uma Barista com cafés selecionados de Espírito Santo. O creme é uma emulsão natural de Café, açúcar e distintos
sabores Tradicional com Canela, Amarula, Rum, Menta, Baunilha, Raspas de Chocolate, Banana, Morango e para
que gosta do café mais intenso temos Black50, Black75 e Expresso.

CERVEJARIA MANGUEZAL
Localização: Rua IBC07
1019 - AVENIDA VINTE DE JANEIRO, RECIFE, PE, BRAZIL
51030-160
Telefone: (81)34418596
E-mail: cervejamanguezal@gmail.com
Quem somos: Cervejaria artesanal Pernambucana.
Possui três rótulos de cerveja artesanal distribuídos em mais de 50 pontos espalhados por toda a região
metropolitana de PE e outros estados.

CLUB DA COTAÇÃO
Localização: Rua SHFN06
75 - RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, BRAZIL
54580-410
Telefone: (81)30938181
E-mail: vicente.netto@supremoautomacao.com.br
Quem somos: Proporcionamos uma rede corporativa entre compradores e fornecedores. Analise de preços, marcas
e condições que hoje levam um bom tempo para serem concluída, serão feitas com mais rapidez, praticidade e
segurança.

COLCHÃO ÔNIX
Localização: RUA CD17/18
3900 – AV MARANHAO, TERESINA, PI, BRAZIL
64019-630
Telefone: (86)31316300
E-mail: marketing@socimol.com.br
Quem somos: ônix s/a indústria de colchões e espuma

COLCHÕES SOFTFLEX
Localização: RUA D22, E21
23 - DISTRITO INDUSTRIAL CABO 00F0 23, SANTO AGOSTINHO, PE, BRAZIL
54590-000
Telefone: (81)40422110
E-mail: danteoteles@gmail.com
Quem somos: maranhão colchoes Ltda. colchoes softflex

COMPACT
Localização: RUA F09
615 - RUA JOÇO ANTÔNIO BOFF, CAXIAS DO SUL, RS, BRAZIL
95098-220
Telefone: (54)21083838
E-mail: guilherme.poletti@compact.com.br
Quem somos: A Compact, ao longo dos seus 40 anos de trajetória, fabrica produtos que trazem na praticidade e
inovação suas melhores características. Certificada ISO 9001:2015, produz equipamentos para aquecimento e
refrigeração de alimentos. Na linha de gastronomia, chapas bifeteiras, sanduicheiras, fornos de lastro, charbroilers,
fornos turbo e padeiro noturno são os principais produtos. Inove, explore e diferencie o seu negócio com produtos
Compact.

DANI FIGUEIROA ARQUITETURA
Localização: RUA AC23/24/25/26
5433 - RUA AURORA DINIZ CARNEIRO LEÇO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRAZIL
54440-072
Telefone: (81)33613542
E-mail: contato@danifigueiroa.com.br
Quem somos: A arquitetura pode enriquecer as experiências cotidianas das pessoas, por isso, o escritório Dani
Figueira Arquitetura e Consultoria LTDA procura desenvolver projetos que permitam aos clientes a materialização
de seus sonhos, com um toque especial de criatividade e inovação. Fundada em 2000 pela arquiteta Danielle
Figueira, a empresa busca harmonia entre solicitação do cliente, funcionalidade e estética, contando com diversos
parceiros em tudo que se dedica.

DELLABRUNA
Localização: RUA E24
S/N - CH SANTA CATARINA, VINHEDO, PE, BRAZIL
13280-000
Telefone: (19)971349154
E-mail: marina@dellabruna.com.br
Quem somos: A Dellabruna é uma empresa especializada na fabricação de mesas e cadeiras de madeira,
atendendo clientes de diversos segmentos como hotéis, restaurantes, padarias, churrascarias, bares e buffets.
Ao longo desses 32 anos a Dellabruna passou por aprimoramentos que a tornaram reconhecida no mercado, pelo
atendimento, pela qualidade e pelo design impecável de seus produtos.
Sempre em constante evolução. Nos últimos 04 anos substituiu praticamente todas as suas máquinas convencionais
por máquinas CNC de última geração. Como empresa inovadora, está constantemente apresentando novidades ao
mercado. Tem trabalhado duro, com os pés firmes no presente e a visão no futuro para que seus clientes
encontrem tudo que procuram em móveis para food service na Dellabruna!

DELIVERY2ME
Localização: RUA A09
1740- AVENIDA SANTOS DUMONT, FORTALEZA, CE, BRAZIL
60150-161
Telefone: (85)30220483
E-mail: pedro@delivery2me.com.br
Quem somos: desenvolvemos aplicativo e site de pedidos na mesa, balcão e delivery, com a marca do restaurante
e hotel, integrado a plataforma de fidelidade, vendas e análises gerenciais

DELLUX MOVEISV
Localização: RUA F06
524- AVENIDA HERCULANO BANDEIRA, RECIFE, PE, BRAZIL
51110-131
Telefone: (81)34637336
E-mail: tulio@delluxmoveis.com.br
Quem somos: Dellux moveis é uma empresa que atua no mercado institucional há mais de 12 anos no Brasil,
fornecendo mobiliário profissional de qualidade com garantia estendida para hotéis, restaurantes, bares, hospitais,
clínicas, shopping center, condomínios e órgãos públicos. Estamos prontos para atendê-los!

DM MÓVEIS
Localização: RUA B07A
374- RUA DOMINGOS DORIVALDO THIESEN, CACHOEIRINHA, RS, BRAZIL
94950-590
Telefone: (51)34885316
E-mail: valdecir@dm-moveis.com.br
Quem somos: empresa especializada em marcenaria e móveis para hotéis. Realiza obras em todo o brasil, tendo
executado mais de 100 hotéis, inclusive no recife. Com 22 anos atuando no seguimento foi eleita pela revista hotéis
a melhor empresa do seguimento (2016 e 2017). Estará apresentando na feira, soluções para realização de retrofit
com o hotel em operação.

DRYFOR
Localização: RUA AC23/24/25/26-P
162- RUA ITACARI, RECIFE, PE, BRAZIL
51200-080
Telefone: (81)34721100
E-mail: vivibranca@hotmail.com
Quem somos: a dryfor é uma empresa de materiais para acabamento, que atua no ramo da construção a seco.
Fornecemos e instalamos forros, divisórias, pisos vinílicos, elevados, luminárias e revestimentos. Nosso foco é
voltado para o drywall que une praticidade e custo benefício.

EDMAN COMUNICAÇÃO
Localização: RUA A007
266 - AVENIDA FERNANDO SIMÕES BARBOSA, RECIFE, PE, BRAZIL
51020-390
Telefone: (81)992083700
E-mail: halamo@edmancomunicacao.com.br
Quem somos: A Edman Comunicação ‚ uma agência que busca oferecer …s pequenas e mídias empresas serviços de
comunicação integrada, compreendendo suas demandas enquanto empreendimentos que buscam o crescimento.
Focamos nossos esforços nas necessidades de comunicação das empresas. Quando um trabalho de comunicação
corporativa ‚ realizado, os empreendimentos alcançam maiores patamares de reconhecimento do público, reforço
das suas marcas e profissionalização dos seus serviços. A Edman atua em todos os segmentos da comunicação
empresarial, ajudando no alinhamento das estratégias corporativas.

EPÃO
Localização: RUA G11
355- RUA DA PALMA, RECIFE, PE, BRAZIL
50010-460
Telefone: (81)981759976
E-mail: suportesindipao@epao.org.br
Quem somos: A EPÃO é composta pela Associação e Sindicato dos panificadores do estado de Pernambuco. Tem
sido forte no propósito de avançar com um conjunto de ações de capacitação empresarial, eventos sociais e de
negócios, que propiciem o desenvolvimento do setor e, consequentemente, a melhoria do atendimento da
população. Este desenvolvimento setorial será pautado em ações consistentes, continuas e integradas.

ESQUINA IPAM
Localização: RUA ISB07
63 - RUA VIDAL DE NEGREIROS, RECIFE, PE, BRAZIL
50020-480
Telefone: (81)31271515
E-mail: esquinaipam@esquinaipam.com.br
Quem somos: Loja de utilidades voltada para bares , hotéis e restaurantes

EKAUT CERVEJARIA
Localização: RUA IBC08
821 - RUA PADRE CARAPUCEIRO, RECIFE, PE, BRAZIL
51020-280
Telefone: (81)41011661
E-mail: financeiro@ekaut.com.br
Quem somos: Ekaut Cervejaria Artesanal

EMPORIO ROTA SAUDAVEL
Localização: RUA ISB06
600 - RUA DOUTOR JOE MARIA, RECIFE, PE, BRAZIL
52041-065
Telefone: (81)30375370
E-mail: emporiorotasaudavel@gmail.com
Quem somos: Somos inspirados pelas pessoas que buscam qualidade de vida na alimentação. Nosso objetivo ‚
contribuir com o estilo saudável também na hora do lanche. Pensando nisso, preparamos snacks nutritivos em
portões individuais a serem consumidos nos intervalos das refeições. Oferecemos praticidade, nutrição e sabor em
snacks.

FACHINI
Localização: RUA A03
371 - RUA JOCA MAGALHÃES, SERRA TALHADA, PE, BRAZIL
56903-480
Telefone: (81)999911695
E-mail: dinamica.mourato@gmail.com
Quem somos: Vendemos, projetamos, instalamos e financiamos sistema solar para residências e comércio

FLYSTAR
Localização: RUA SHFN07
235 - RUA DO APOLO, RECIFE, PE, BRAZIL
50030-220
Telefone: (81)996073350
E-mail: gabriela@flystar.com.br
Quem somos: Startup incubada no Porto Digital, atua na criação e desenvolvimento de produtos de entretenimento
para empresas, através de personagens e narrativas que contribuam para um mundo mais justo e sustentável. Sua
empresa precisa de personagens para representá-la? Fale com a gente. Não custa caro!
Não quer comprar um personagem, mas precisa fazer uma campanha divertida para causar impacto?
Que tal trabalhar com a Turma da Joaquina? A Turma da Joaquina é uma banda de bichinhos que contribui para a
arte educação, ensinando pais e filhos, através dos seus shows, a buscarem um mundo mais humano e inclusivo.
Muito prazer, nós somos a Flystar!

FOCUX
Localização: RUA SHFN11
175- RUA DA AURORA, RECIFE, PE, BRAZIL
50310-010
Telefone: (81)999839590
E-mail: bruno.pdfbrasil@gmail.com
Quem somos: Desenvolvimento de aplicativos personalizados para empresas.

GELOC
Localização: RUA A001
560 - RUA CÔNEGO JÚLIO CABRAL, CARUARU, PE, BRAZIL
55002-970
Telefone: (81)30464976
E-mail: contato.gelocmaquinasdegelo@hotmail.com
Quem somos: A Geloc‚ a revenda autorizada Everest em Pernambuco. Máquinas de gelo, pedras e purificadores
de água Soft by Everest.

G GALAN
Localização: RUA C29
130- RUA SÃO BENTO, OSASCO, PE, BRAZIL
06120-200
Telefone: (11)46241444
E-mail: ggalancobranca@hotmail.com
Quem somos: Nossa empresa está no mercado de assistência técnica há mais de 25 anos, atuando em grandes
redes de fast food e pizzarias. Com esse conhecimento e usando como referência equipamentos americanos,
desenvolveu fornos que priorizam a necessidade das lojas. São equipamentos que: reduzem o custo da sua loja;
aumentam a produtividade; há diversos modelos para atender sua demanda; não alteram a qualidade do seu
produto. Contamos com Representação exclusiva do Nordeste, bem como, de assistência técnica 24 horas. Entre
em contato, veja as condições de pagamento e mude sua história!!!

HARALD
Localização: RUA PMD08
745 - ESTRADA ANA PROCÓPIO DE MORAES, SANTANA DE PARNAÍBA, SP, BRAZIL
06528-551
Telefone: (11)41564422
E-mail: gleide.silva@harald.com.br
Quem somos: harald industria e comercio de alimentos s.a.

HARUS
Localização: RUA BC03/04
2560 - RUA OTÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS, FRANCA, SP, BRAZIL
14406-076
Telefone: (16)37117300
E-mail: vendas@harus.ind.br
Quem somos: Harus Industria e Comercio de Cosmeticos LTDA

HEPHAENERGY
Localização: RUA SHFN17
35 - RUA ALFANDEGA, RECIFE, PE, BRAZIL
52060-235
Telefone: (81)32242423
E-mail: felipe.batista@hephaenergy.com.br
Quem somos: A HEPHAENERGY cria objetos vivos, com energia própria, que são acionados e monitorados à
distância através da Internet das Coisas (IOT). Oferecemos mobiliário inteligente para hotéis e sensores autônomos
hidráulicos, elétricos e eletrônicos.

IL PASTIFICIO
Localização: RUA A10
194- RUA CARLOS PEREIRA FALCÃO, RECIFE, PE, BRAZIL
51021-350
Telefone: (81)992020857
E-mail: ilpastificio@outlook.com
Quem somos: IL Pastificio é uma fábrica de alimentos ítalo-brasileira, especializada na produção de massas frescas,
molhos, pratos prontos e antepastos italianos com compromisso de manter o toque artesanal em todas as etapas
do processo. Nossos produtos são feitos exclusivamente com ingredientes nobres,100% naturais e sem adição de
corantes e saborizantes.

INDIANA
Localização: RUA G09
302- RUA BOM JESUS, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
03344-000
Telefone: (11)36369090
E-mail: rosangela.vendas@maquindiana.ind.br
Quem somos: A INDIANA é uma empresa 100% brasileira, líder no mercado de fabricação de máquinas e
equipamentos automáticos para macarrão, pastéis, salgados e doces em geral.

INTENSE
Localização: RUA AC23/24/25/26-H
5293- AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRAZIL
54450-020
Telefone: (81)30402846
E-mail: ricardo@intense.art.br
Quem somos: Com experiência de seus sócios ao longo de 15 anos no mercado Norte-Americano a Intense investe
no Nordeste Brasileiro durante os últimos 6 anos, assim, colocamos disposição mais de 20 anos de knowhow
técnico e nos negócios. Pessoa Jurídica especialista na prestação de serviços de Pintura Comercial, Industrial e
Residencial, mantém o elevado nível técnico de sua equipe, com treinamentos ministrados pelos fabricantes de
soluções de ponta para esse tipo de prestação de serviço.

I9 MENU
Localização: RUA E22
208 - RUA LAUDELINO VIEIRA DE CAMPOS, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05143-020
Telefone: (11)23646466
E-mail: leandro@i9menu.com.br
Quem somos: A I9 Menu ‚ uma empresa especializada na confecção de cardápios, porta-contas e jogos americanos
personalizados.

IPC BRASIL
Localização: RUA B05
554 - RUA ESTRADA DA GRANCIOSA, PINHAIS, PR, BRAZIL
83332-667
Telefone: (41)35511590
E-mail: raphael.kruger@ipcbrasil.com.br
Quem somos: IPC Brasil
Fabricante de equipamentos para limpeza profissional. Produz lavadoras e varredora de piso, limpadoras com
vapor, aspiradores silenciosos e extratoras para lavagem de carpetes e estofados.

KN PAISAGISMO
Localização: RUA AC23/24/25/26-I
267 - RUA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, RECIFE, PE, BRAZIL
52061-470
Telefone: (81)997474019
E-mail: knpaisagismo@hotmail.com
Quem somos: Empresa especializada em projetos, execução, manutenção, nutrição e consultoria de jardins.

KEYPPY DETETIZACAO
Localização: RUA ISB08
196 - RUA CANHOTINHO, OLINDA, PE, BRAZIL
53320-520
Telefone: (81)34290210
E-mail: vendas@keyppydedetização.com.br

LATICINIO SCALA
Localização: RUA PMD03
62 - RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, SACRAMENTO, MG, BRAZIL
38190-000
Telefone: (34)33518050
E-mail: licania@scala.com.br
Quem somos: Localizado em Sacramento-MG, na região da Serra da Canastra, área ideal para a produção de um
leite de altíssima qualidade, o Laticínio Scala se estabeleceu como um dos principais fabricantes de queijos do Brasil.
Hoje, o Scala se multiplicou e conta com três fábricas, com capacidade de captação de mais de 500 mil litros de
leite/dia, além de uma moderna fábrica de produtos destinados à nutrição animal, uma unidade armazenadora de
grãos e um moderno centro de distribuição totalmente automatizado.

LEITE NOBRE
Localização: RUA ISB09
630 - RUA BARÃO DE AMARAGI, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRAZIL
54400-180
Telefone: (81)34611428
E-mail: sabrina.franca@grupoalbuquerque.com
Quem somos: Localizada na cidade de Venturosa, agreste de Pernambuco e centro da bacia leiteira, a LEITE NOBRE
é uma Queijaria Artesanal com mais de 20 anos de experiência no mercado e foco exclusivo na fabricação de
QUEIJO COALHO. Seguindo a origem histórica, produz queijo com leite cru, o que proporciona um sabor único e
diversos benefícios à saúde como a manutenção dos lactobacilos, proteção contra alergias e auxílio à formação
óssea. A empresa surgiu a partir das bases da alimentação sertaneja e do orgulho, passado por gerações, de fabricar
um produto que é uma iguaria típica da Cultura Nordestina

LÍDER SAÚDE AMBIENTAL
Localização: RUA ISB11
360 - RUA DO ESPINHEIRO, RECIFE, PE, BRAZIL
52020-020
Telefone: (81)31259292
E-mail: lidermarceloreis@gmail.com
Quem somos: A Líder Saúde Ambiental, empresa com mais de 25 anos de experiência, com especialização na
prestação de serviços nas áreas de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, Higienização e Desinfestação de
Reservatórios de água e Impermeabilizações em Geral.

LUMITENZI
Localização: RUA AC23/24/25/26-D
418 - AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, RECIFE, PE, BRAZIL
51160-280
Telefone: (81)31280256
E-mail: alvaro@lumitenzi.com.br
Quem somos: A Lumitenzi foi criada em 2005 pela gestora Rita Perrella, arquiteta formada pela Universidade de
Belas Artes de São Paulo e pós-graduada em administração de marketing pela Esan e em formação no Master de
Iluminação e Arquitetura no IPOG SP. Com mais de 29 anos de experiência no mercado, atuou em diversas
multinacionais, sempre focada na área de telas tensionadas e produtos acústicos.
A Lumitenzi nasceu para trazer ao mercado nacional de iluminação, arquitetura e design de interiores novas
aplicações em telas tensionadas. Atualmente estamos atendendo o Nordeste com nossa filial de representação
estabelecida no Recife, sobre a gestão dos Engenheiros Diretores João Bosco Reis e Álvaro Teixeira, responsáveis
pelo desenvolvimento pelo mercado do Nordeste no segmento de telas tensionadas e produtos acústicos.
Nossos parceiros em tela tensionada em polímero ou têxtil é a empresa francesa NEWMAT Design Solutions.

M VARANDAS
Localização: RUA SHFN03 - SHFN14
142 - RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, RECIFE, PE, BRAZIL
50100-040
Telefone: (81)30383604
E-mail: marketing@mvarandas.com.br
Quem somos: A Mvarandas, é um startup de inovação e tecnologia em food service. Sua plataforma, o Menew, foi
desenvolvida para otimizar o dia a dia e ajudar no gerenciamento de bares e restaurantes. A empresa tem o
compromisso de estar sempre atualizada com as novas tendências do mercado, alinhada às exigências fiscais de
cada local e em busca das melhores soluções para os empresários do ramo. Oferece integração e parceria com
aplicativos e adquirentes e gestão 360º: salão, cozinha, estoque e financeiro.

MARKWEB
Localização: RUA A25
95 - RUA MANOEL MARIA MATTOS, SÃO PEDRO, RJ, BRAZIL
28940-000
Telefone: (22)992364126
E-mail: maycon@markweb.com.br
Quem somos: Nós transformamos pequenas, m‚dias e grandes empresas para que elas possam crescer
desenvolvendo seus canais digitais como fonte de aquisição e retenção de clientes com estratégias de resultados:
Inbound Marketing, SEO, mídia paga, remarketing, marketing de conteúdo e o MDH (Marketing Digital para
Hotelaria). Venha conhecer o time da markweb, ganhar brindes e descobrir em nosso QUIZ se o seu negócio
est explorando as melhores oportunidades da era digital ou ficando para trás da concorrência.

METVISA
Localização: RUA EF03/04
5825 - RODOVIA ANTÔNIO HEIL, 23, BRUSQUE, PE, BRAZIL
88352-502
Telefone: (47)32515555
E-mail: comercial@metvisa.com.br
Quem somos: Há 29 anos no mercado, a BIMG BRASIL Indústria de Máquinas para Gastronomia ‚ uma empresa
genuinamente brasileira e atua em mais de 30 países. São mais de 100 tipos de equipamentos preparados para
atender os serviços de bares, lanchonetes, restaurantes, açougues, padarias, hotéis, hospitais, escolas, cozinhas
industriais e cozinhas comerciais em geral. Oferecendo ao mercado soluções para o ramo gastronômico com
qualidade e economia.

MUNDO DA AGUA
Localização: RUA E12
830 - RUA RIBEIRO DE BRITO, BRUSQUE, PE, BRAZIL
51021-310
Telefone: (81)31325282
E-mail: jaugusto@mundodaagua.com.br

NOVO PROJETO
Localização: RUA AC23/24/25/26-O
2088 - AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, RECIFE, PE, BRAZIL
51020-020
Telefone: (81)34662859
E-mail: marilu@novoprojeto.com.br3
Quem somos: empresa no mercado a 33 anos especializada em moveis soltos, hotelaria e corporativo. Nossa
empresa fica em Pernambuco na cidade do cabo. Designe, conforto e satisfazer o cliente são nossa prioridade.

M5 CONTABILIDADE
Localização: RUA ISB12
55 – RUA MAURO BORRIONE, RECIFE, PE, BRAZIL
50750-260
Telefone: (81)430888628
E-mail: comercial@emecinco.com.br
Quem somos: Somos uma empresa especializada em soluções de contabilidade, tributos, contingência trabalhista e
legalização societária.

OMP DO BRASIL
Localização: RUA F12
1803 – RUA MILANO, MOSTARDAS, PE, BRAZIL
96270-000
Telefone: (54)32926455
E-mail: endrigo@ompdobrasil.com.br
Quem somos: Para a OMP do Brasil, poucos anos foram suficientes para alcançar lugar de destaque no mercado
nacional de móveis para escritório, residenciais e coletivos. A união de know-how, tecnologia e design internacional‚
a base do sucesso da OMP do Brasil. O permanente desenvolvimento de novos produtos e o intercâmbio direto de
informações com a matriz italiana do Grupo, possibilitam OMP do Brasil trazer ao país projetos de designers e
engenheiros de produto com talento reconhecido mundialmente.

ORANGE XPRESS
Localização: RUA F07, F05
566 - AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, RUA MIGUEL LEMOS, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05426-200
Telefone: (11)30315607
E-mail: constantino.goll@gmail.com
Quem somos: ORANGEXPRESS Tendo chegado ao mercado brasileiro em 2002, vinda de Portugal, a ORANGEXPRESS
comercializa máquinas automáticas de extração de sucos de laranja, tangerina e limão. As máquinas são projetadas
com os mais altos padrões técnicos, produzidas em inox 304, robustas e de fácil manuseio.

PANCRISTAL
Localização: RUA D18, E19, E17
403 - RUA JOAQUIM JOSÉ CAVALCANTE NETO, SURUBIM, PE, BRAZIL
55750-000
Telefone: (81)36341777
E-mail: ivo.comercial@pancristal.com.br
Quem somos: A PanCristal é uma indústria de pães congelados com uma linha completa de massas para pães, bolos
e salgados. Aqui você encontra a solução certa para padarias, supermercados, hotéis, cafeterias, hospitais e muito
mais. A PanCristal é mais praticidade, qualidade e rentabilidade para o seu negócio.

QUIMILAB DO BRASIL
Localização: RUA F17
223 - RUA RIO UNA, RECIFE, PE, BRAZIL
51220-010
Telefone: (81)33391799
E-mail: quimilab@quimilab.com.br
Quem somos: a indústria quimilab é uma fábrica de produtos de limpeza e higienização profissional com mais de 25
anos no mercado;
Dispomos de mais de 300 variedades de produtos para atender as diferentes demandas de nossos clientes,
Distribuídos em 7 linhas para limpeza e higienização:
Linha Limpeza Geral (para uso em hotelaria, escolas, shoppings e diversos ambientes de uso público e privado);
Linha Automotiva Profissional (empresas de ônibus, frotistas, aviação, trens, barcos, lava jatos e outros);
Linha Food Service (para bares e restaurantes);
Linha Tratamento de Piso (uso em supermercados, home center, shopping e locais de alto tráfego);
Linha Lavanderia (para uso em lavanderias profissionais e hospitalares)
Linha Hospitalar (hospitais e clínicas) – em desenvolvimento
Linha Industrial & Alimentícia (para indústrias de alimentos, bebidas, e outros segmentos) – em desenvolvimento
Fornecemos para distribuidores, atacadistas e empresas consumidoras;
Temos mais de 500 clientes em todo o Brasil;
Atendemos clientes em 18 estados, localizados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul;

Produtos utilizados por empresas como Wallmart, Fiat / Jeep, Queiroz Galvão, Musashi, Pepsico, Pirelli, Vitarela,
Vivix, Grupo Borborema, Real Alagoas, Mobibrasil, Itamaracá, Grupo Pedrosa, dentre outros;

REALGEMS
Localização: RUA C06
85 - RODOVIA BR-116, COLOMBO, PR, BRAZIL
83413-000
Telefone: (41)39079900
E-mail: jandirneto@realgems.com.br
Quem somos: Você conhece a Realgems? Desde 1984 nossa empresa oferece as melhores soluções em amenities,
sempre com alto padrão de qualidade, fragrâncias exclusivas, embalagens modernas, fórmulas e moldes
diferenciados, tudo isso 100% personalizável. Fomos pioneiros no lançamento inédito do sabonete embalado em
Flow-Pack, que proporcionou ainda mais agilidade nas entregas. Alguns dos cosméticos diferenciados, também
implantamos em nosso mix de produtos uma completa linha de acessórios para fornecer ao mercado, como por
exemplo o kit costura e barba que complementam linhas como a Terra Brasilis, um dos nossos grandes sucessos de
vendas, mas que combinam perfeitamente com qualquer linha do nosso mix. Estamos na liderança do mercado,
pois estamos focados em oferecer um atendimento diferenciado e exclusivo aos nossos clientes, dos hotéis
econômicos aos luxuosos. Com a marca Luxury Brands (RA) somos o maior fornecedor de cosméticos e produtos de
marcas de luxo exclusivos para estabelecimentos de hospedagem, como as linhas feitas em parceria com os
estilistas Alexandre Herchcovitch e Isabela Capeto, nomes de peso no cen rio nacional da moda atual. Sempre
pensando em continuar atendendo os hoteleiros com excelência, oferecendo as soluções mais modernas do
mercado, em 2017 passamos a nos chamar REALGEMS GUEST SOLUTIONS, pois começamos a oferecer, além dos
amenities que todos já conhecem, uma grande variedade de produtos, como televisores, frigobar, ar condicionado,
cafeteiras, torradeiras, chinelos, roupas de cama e banho, alimentos, entre outros.
Produtos: Florence Blanc, uma linha luxo que traz embalagens inspiradas no design minimalista e todos os
benefícios do óleo de argan para a pele e cabelos;
·
Florence Flowers, uma linha moderna, versátil e econômica que encontra seu lugar com facilidade
em todos os estilos de hotéis;
·
Melão e Jasmim, que proporciona satisfação e conforto aos hóspedes com um toque suave e
refrescante com formulação biodegradável e frascos recicláveis;
·
Terra Brasilis Riqueza Natural: uma linha feita especialmente com os melhores ingredientes da flora
brasileira, com essências produzidas com guaraná, graviola, maracujá e murumuru;
·
Talentos do Brasil: produzida à base de mel, a linha é a única Fair Trade do mercado, destinando 5%
do valor das vendas para a cooperativa de apicultores que produzem a matéria-prima.
·
Terra Brasilis Fruto do Nordeste: Criada a partir de frutas típicas brasileiras, a linha é desenhada para
estabelecimentos que valorizam o que há de melhor na cultura brasileira. Com frascos feitos a partir do
reprocessamento de outras embalagens, a linha tem loção hidratante de cajá, shampoo e condicionador
de açaí, sabonete líquido de graviola e sabonete em barra de castanha de caju;
·
outra novidade é a opção de dispenser que pode ser personalizado para todas as linhas.
Promovendo a sustentabilidade com 0% de desperdício de produto e menor geração de resíduos
plásticos. Bom para o estabelecimento e para o planeta!

REEMAQ
Localização: RUA FF27
74 - RUA ALVARENGA PEIXOTO, CAXIAS DO SUL, RS, BRAZIL
95054-590
Telefone: (54)30661170
E-mail: (54)30661170

REFRICON
Localização: IHFN02
819 – AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO PEREIRA, RECIFE, PE, BRAZIL
50950-030
Telefone: (81)32551973
E-mail: jadir.ms@refriconalimentos.com.br
Quem somos: A Refricon Alimentos desde 1990 fornece vegetais selecionados e higienicamente embalados e em
conserva para as maiores empresas do setor alimentício. Nosso padrão de qualidade pode ser conferido na
excelência dos produtos oferecidos, assim como em nosso rigoroso processo de produção.Nosso cuidadoso padrão
de qualidade garante os melhores produtos e benefícios para o seu negócio. Temos dupla responsabilidade: a
qualidade dos seus produtos e oferecer a melhor opção de negócio para os seus clientes. Por
Isso, nosso compromisso é inovar sempre, especializando a equipe técnica, utilizando tecnologia de última geração
e oferecendo novas soluções para os clientes.

REVISTA HOTELARIA
Localização: A19
331 – RUA GOMES FREIRE, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05075-010
Telefone: (11)38554255
E-mail: monica@ess.com.br
Quem somos: Hotelaria - Suprimentos & Serviços de Hotelaria Primeira revista nacional de informação e orientação
técnica sobre máquinas, equipamentos, produtos e serviços para o setor de hospedagem

ROBOT COUP
Localização: RUA E010
41 - RUA MIGUEL LEMOS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL
22071-000
Telefone: (21)32229700
E-mail: vendas@robotcoupe.com.br
Quem somos: Robot Coupe Brasil Distribuidora Comercial Ltda. Importador e Distribuidor da Marca Robot Coupe da
França, fabricante e líder mundial de Processadores de Alimentos, Cuters, Mixers e Trituradores, Centrifugadoras,
Blixers a Despolpadeiras. Somos os nichos no ramo quem apresentam a Linha em funcionamento nas feiras.

SENTAX
Localização: RUA E20, F19
423- RUA MERCEDES SEILER ROCHA, CURITIBA, RJ, BRAZIL
82520-740
Telefone: (41)33608530
E-mail: gall@sentax.com.br
Quem somos: Em 2018 completamos 30 anos, nosso nome está associado às melhores e mais abrangentes soluções
em higienização, sanitização, limpeza, produtos químicos, higiene pessoal e descartáveis.
Administrar a higienização de áreas coletivas/sociais é uma tarefa que exige responsabilidade, é por esse motivo
que trabalhamos como representante exclusivo das melhores marcas mundiais: Rubbermaid Commercial, KimberlyClark, Ecolab, 3M, Netter, Dixie, entre outras.

SÃO RAFAEL CÂMARAS FRIGORIFICAS
Localização: RUA F11
650 – AV. GETULIO VARGAS, ARUJÁ, SP, BRAZIL
07400-230
Telefone: (11)46527900
E-mail: tania@saorafael.com.br
Quem somos: São Rafael Comércio e Industria LTDA

SEBRAE PR
Localização: RUA IHFN04
1335 - AVENIDA SANTOS DUMONT, LONDRINA, PR, BRAZIL
86039-090
Telefone: (43)33738015
E-mail: erluz@pr.sebrae.com.br
Quem somos: Com o chama-garçom aceno o seu bar ou restaurante vai vender mais e o seu atendimento vai ficar
mais ágil e mais organizado. Instalação em 5 minutos, 2 anos de garantia e parcelamento em até‚ 10x. Visite o nosso
estande!

SENAC PE
Localização: RUA CD09/10
500 - AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, RECIFE, PE, BRAZIL
50050-540
Telefone: (81)34136747
E-mail: martasamico@pe.senac.br
Quem somos: O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac é a principal instituição de educação
profissional para o comércio de bens, serviços e turismo. Presente em todo o Brasil, oferece cursos livres, técnicos,
de graduação, pós-graduação e extensão, nas modalidades presencial e a distância.

SENHOR CAFÉ BRASIL
Localização: RUA IBC13
935 - ESTRADA DE BELÉM, RECIFE, PE, BRAZIL
52040-000
Telefone: (81)34136747
E-mail: senhorcafe-senhorcafe@uol.com.br
Quem somos: Senhor Café Brasil distribuidora de Cafés Especiais e Gourmet, Máquinas Profissionais e Super
automáticas, Acessórios de Barista e Insumos para Cafeterias.

SELOVAC
Localização: RUA E09/11
156 - RUA VIGÁRIO TAQUES BITTENCOURT, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04755-060
Telefone: (11)56435599
E-mail: willy@selovac.com.br
Quem somos: Selovac, empresa fabricante de equipamentos a vácuo (cƒmara de vácuo simples ou dupla), seladoras
de bandeja (skin e/ou ATM) e termo formadoras (alimentos / produtos médico hospitalares e blister) desde 1970.
Serviço de apoio as micro e pequenas empresas do paraná - sebrae pr

SIEMSEN
Localização: RUA E08, E06
KM 12,9 - RODOVIA IVO SILVEIRA, BRUSQUE, SC, BRAZIL
88355-202
Telefone: (47)32116000
E-mail: zaguini@siemsen.com.br
Quem somos: A SKYMSEN possui uma ampla linha de produtos com design moderno e tecnologia própria. Neste
contexto é possível destacar produtos inéditos como os liquidificadores comerciais com copo monobloco, sem
presença de soldas, os liquidificadores de alta rotação modelos silenciosos, Único do Brasil com baixíssimo índice de
ruídos, fornos industriais, com exclusiva tecnologia de eficiência energética, e com as abridoras de massas de pizza,
igualando o resultado final a uma massa de pizza aberta manualmente, dentre outros produtos inéditos.

SOFT WORKS
Localização: RUA C08
3771– RUA TRISTÃO DE ALMEIDA FRANCA, SP, BRAZIL
14406-105
Telefone: (16)37033240
E-mail: contabil@softworksepi.com.br
Quem somos: A Soft Works fabrica Calçados antiderrapantes de Proteção, que atendem diversos segmentos
profissionais. Todos nossos calçados possuem o solado antiderrapante com a Tecnologia Super Grip, que conta a
classificação SRC (o grau mais elevado de testes de escorregamento).
Os calçados da Soft Works possuem o CA – Certificado de Aprovação Emitido pelo Ministério do Trabalho. Os
modelos têm design moderno e são muito confortáveis.

SOGNARE MOBILE
Localização: RUA CD25/26/27/28
710– RUA CAPITÃO MEDICO OSIAS RIBEIRO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRAZIL
54460-015
Telefone: (81)30931659
E-mail: smplanejadoscontatos@gmail.com
Quem somos: Nós trabalhamos com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes sentimentos de alegria e
satisfação, na aquisição de móveis planejados com ótima qualidade de acabamento e resistência, com design
sofisticado e moderno, com comprometimento e pontualidade. Somos o mais novo conceito em móveis planejados
da cidade - M.Queiroz, móveis sob medida, do seu jeito!

SOTECO BRASIL
Localização: RUA B05
554– RUA ESTRADA DA GRANCIOSA, PINHAIS, PR, BRAZIL
83332-667
Telefone: (41)35511590
E-mail: raphael.kruger@ipcbrasil.com.br

TILD TECNOLOGY
Localização: RUA SHFN12
251– AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, RECIFE, PE, BRAZIL
51110-160
Telefone: (81)995205524
E-mail: tiago@tild.com.br
Quem somos: O Santenergy (Sistema Avançado de Tecnologia em Energia) é um software em nuvem que vai
simplificar gestão da energia elétrica das empresas do Mercado Livre de Energia brasileiro. Uma solução
desenvolvida para transformar a gestão da energia elétrica em algo leve e ágil, proporcionando uma economia de
até 70% no tempo de análise dos principais dados de energia elétrica das empresas.

TOMASI
Localização: RUA E07, E05
22581 - RODOVIA BR-116, CAXIAS DO SUL, RS, BRAZIL
95080-050

Telefone: (54)32133122
E-mail: evandro@tomasi.com.br

TOTVS
Localização: RUA IT03
1000 - AVENIDA BRAZ LEME, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
02511-000
Telefone: (11)28593874
E-mail: icaro.jordao@totvscmnet.com.br
Quem somos: Provedora de soluções de negócios para empresas de todos os portes, atua com softwares de gestão,
plataformas de produtividade e colaboração, hardware e consultoria, com liderança absoluta no mercado SMB na
América Latina. Com aproximadamente 50% de marketshare no Brasil, ocupa a 20ª posição de marca mais valiosa
do país no ranking da Interbrand. A TOTVS está presente em 41 países, no Brasil, conta com 15 filiais, 52 franquias,
5 mil canais de distribuição e 10 centros de desenvolvimento.

VEGA CONSULTORIA
Localização: RUA F08
307- RUA PROFESSOR OTÁVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRAZIL
52041-120
Telefone: (81)30521065
E-mail: manoeltomaz@hotmail.com

VEMPLAST
Localização: RUA CD03/04
626 – RUA PROFESSOR ULYSSES LEMOS TORRES, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
03479-070
Telefone: (11)22270709
E-mail: renata@vemplast.com.br
Quem somos: Presente no mercado desde 2009, a vemplast ‚ uma indústria especializada em desenvolver produtos
para o segmento de cozinhas industriais, utilidades domésticas e decorações. Trabalhamos com um design

diferenciado e além da inovação, tecnologia e originalidade ‚ na praticidade das nossas ideias que sempre
apostamos. São atitudes e novidades que revelam nossas preocupações em estar frente, com novas tendências e
conceitos. Nossos produtos são fabricados em Policarbonato e Polipropileno.

WER
Localização: RUA D08
0 - RUA DURVAL SOUZA, 405 - LOTE 3,4,8,9 - QD. L, SAQUAREMA, RJ, BRAZIL
28997-000
Telefone: (21)31774150
E-mail: mkt@wer.com.br
Quem somos: qualidade aliada a uma linha completa e versátil de produtos para uso comercial ou doméstico nos
permitiu tornar uma referência na criação e produções de itens descartáveis e duráveis para cia áreas, serviços de
catering, restaurantes, fast-food, eventos, hospitais, incluindo o consumidor final.

ZUMMO
Localização: RUA D06
141 - RUA MATOS COSTA, RUA MATOS COSTA, COTIA, PE, BRAZIL
28997-000
Telefone: (21)31774150
E-mail: ricardo@zummo.com.br
Quem somos: a zummo brasil há 22 anos representa as máquinas extratoras de suco de laranja da zummo Espanha
e comemora junto os 25 anos da marca com o lançamento da nova linha zummo nature no brasil. Novas máquinas
com filtros automáticos de limpeza e mais velocidade. A tecnologia da zummo superando ainda mais com um
design lindo para facilitar o dia a dia e aumentar suas vendas.

