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Construtoras • Imobiliárias • Materiais de Construção
 Decoração • Móveis • Lojistas • e Afins

19, 20 e 21 
de Junho de 2020

Venha empreender na Capital do
Vale do Rio Tijucas



O evento

O NCI
Fundado em 2017, o Núcleo de Construtoras e Imobiliárias da ACIT/CDL de 

Tijucas tem como objetivo fortalecer o setor através da troca de experiên-

cias. 

19, 20 e 21 de Junho de 2020

O 4ª FECON (Feirão da Casa Própria) acontece nos dias 19, 20 e 21 de junho no 

pátio da igreja matriz, no centro, em Tijucas. Durante os três dias de evento, 

os visitantes terão a oportunidade de realizar o sonho da Casa Própria com a 

oferta de mais de 300 imóveis disponíveis com preços especiais e financia-

mento Minha Casa Minha Vida. A feira é organizada pelo NCI (Núcleo de Cons-

trutoras e Imobiliárias) da ACIT/CDL de Tijucas e contará com 60 espaços 

para expositores.

Além das oportunidades imobiliárias, os interessados também poderão visi-

tas outros estandes com produtos relacionados ao mercado imobiliário e da 

construção civil e o comércio local que também se fará presente.

Sexta dia 19
14h às 20h

Sábado dia 20
10h às 20h

Domingo dia 21
10h às 18h



Quem expõe

• Interessados em comprar um imóvel;

 • Construtores, Engenheiros, Arquitetos, Empreiteiros, Síndicos, Lojistas;

• Prestadores de serviços elétricos, construção, manutenção predial, reforma 

e decoração; 

• Professores, estudantes e público em geral com interesse nos setores; 

• Setor público; 

• Pessoas em buscas de novidades nas áreas.

Quem visita

• Construtoras, incorporadoras, indústrias, fabricantes, distribuidores, repre-

sentantes, e revendedores de materiais de construção;

 • Máquinas, equipamentos, tecnlogias e serviços para construção e condomí-

nios; 

• Escritórios de arquitetura e administradoras de condomínio; 

• Prestadores de serviços de manutenção; 

• Acabamentos, estruturas, instalações internas e externas; 

• Eficiência energética, solar, iluminação, aquecimento piscina; 

• Tintas, revestimentos, metais, louças, elétrica e hidráulica portas, janelas, 

pisos, teto, fachada, cobertura, e acessórios; 

• Paisagismo, lazer, playgrounds, sauna, sinalizações e segurança;

• Comércio em geral.



Mídias disponíveis

Formato

Exponha sua marca na entrada do evento, durante parte da montagem e

mais os três dias de evento.

A produção/locação do balão é de responsabilidade do expositor, assim 

como a instalação e a segurança do material.

Valores
Consulte condições.

Balão de ar



Mídias disponíveis

Formato

Exponha sua marca no cordão dos crachás de visitantes, expositores e 

organização do evento.

Cordão com espaço para sua marca. Produção por conta do cliente.

Valores
Consulte condições.

Cordão crachá



Mídias disponíveis

Formato

Exponha sua marca na fachada do evento com uma lona na grade ou nas 

bandeirolas.

A produção/locação e instalação é de responsabilidade da organização.

Valores
Consulte condições.

Lona grade Bandeirolas

Sua marca
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Mídias disponíveis

Formato

Exponha seu showroom móvel nos espaços reservados. 

Consulte os tamanhos de veículos que podem ser colocados no evento.

Valores
Consulte condições.

Showroom móvel



Mídias disponíveis

Formato

Exponha sua marca no hall de entrada.

Tamanho dos espaços: 60cmx30cm. Produção por conta da organização.

Valores
Consulte condições.

Hall ACIT/CDL/NCI



Mídias disponíveis

Formato

Possuímos vários tamanhos de estandes. O expositor pode personalizar as 

paredes e texteiras. Empresas que desejam fazer projetos arquitetônicos 

especiais devem consultar a organização do evento.

Tamanho dos estandes: 3x3m, 4x3m, 4x4m e 4x5m.

Valores
Consulte condições.

Estande



Planta baixa do local (pavilhão externo)
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Prévia da montagem



40Mais de expositores

Sua empresa pode estar junto
ao setor que mais cresce

em Tijucas!

Empresário

Informações

48 99931-0161
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