
WORLD OF CONCRETE 2017, 17-20 DE JANEIRO;  SEMINÁRIOS: 16-20, 
RECEBE VISITANTES DO MUNDO TODO! Na World of Concrete, você encontrará todos os produtos, recursos e 
informações valiosas para fortalecer o seu negócio. Este é o primeiro, maior e mais importante evento internacional 
anual do setor da construção comercial para profissionais de concreto e alvenaria de todo o mundo!

LOCAL: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, EUA 

EXPOSIÇÕES:
Fabricantes de equipamento original de todo o mundo e distribuidores exclusivos de equipamentos, ferramentas, produtos e serviços para o setor de 
construção, concreto e alvenaria dos EUA. A WOC trará aproximadamente 1.500 empresas expositoras e ocupará mais de 700 mil pés quadrados de espaços 
de exposição fechados e abertos. 

A World of Concrete se orgulha de ter sido selecionada para participar do Programa de Compradores Internacionais (International Buyer Program - IBP) 
2017.  Como membro do IBP 2017, a gerência da World of Concrete e o serviço comercial dos EUA (U.S. Commercial Service) trabalharão lado a lado 
na promoção global do evento de 2017, para reunir compradores internacionais e expositores dos EUA de forma a expandir tanto os seus negócios 
domésticos quanto a sua atuação internacional. 

DATAS FUTURAS: 
WOC 2018: 23-26 de janeiro; seminários 22-26
WOC 2019: 22-25 de janeiro; seminários 21-25

Centro internacional de negócios (International Business Center - IBC)
Faça contatos com os colegas, relaxe e desfrute de um aperitivo de 
cortesia, cheque os seus e-mails ou obtenha informações de uma 
equipe poliglota no Centro internacional de negócios. Para obter a Carta 
Convite para Visto; Informações sobre o Pedido de Visto; Informações 
sobre Delegação Internacional; Informações Atuais sobre o Visto; Folha 
de Dicas sobre o Visto; Informações sobre Serviços Internacionais e mais 
informações, acesse a aba “Visitantes Internacionais” no endereço www.
worldofconcrete.com.

Delegações internacionais 
A World of Concrete dá as boas-vindas às delegações internacionais 
e realiza todos os esforços para ajudar aos interessados em recrutar 
e organizar um grupo de 15 ou mais, para participar do maior evento 
internacional anual do setor. As delegações são organizadas por país, 
através do postos internacionais de serviços comerciais do EUA. Há 
incentivos especiais disponíveis para os líderes oficiais de delegação da 
World of Concrete. Se estiver interessado em tornar-se um líder oficial 
de delegação, envie um e-mail para a diretora Jackie James no endereço 
jackie.james@informa.com. Se quiser fazer parte da delegação, entre 
em contato com um especialista em construção no seu país ou envie 
um e-mail para contactus@worldofconcrete.com para informações 
adicionais. 
Benefícios do membro de delegação: 
-- Suporte linguístico local e amigável 
-- Entrada GRÁTIS somente para a exposição 
-- Ajuda com a organização da viagem e hospedagem 
-- Assistência para o pedido de visto

PÚBLICO:
Mais de 60 mil profissionais do setor do mundo todo, representando 
todos os segmentos do setor de construção: empreiteiros comerciais, 
empreiteiros de concreto, bombeadores de concreto, gerentes de 
construção, revendedores/distribuidores, empreiteiros de concreto 
decorativo, designers e especificadores, empreiteiros gerais, produtores 
de unidade segmental/bloco, empreiteiros de maçonaria, arquitetos, 
engenheiros, produtores de blocos, produtores de mistura pronta, 
centros de equipamento de aluguel, empreiteiros de reparo, empreiteiros 
residenciais, empreiteiros de concreto especializado, produtores de pré-
moldados, tubos e blocos, produtores de pré-moldados/pré-tensionados, 
entre outros.

EDUCAÇÃO:
A WOC oferece seminários de 90 minutos e de 3 horas, bem como 
um treinamento prático e sobre o setor; mais de 100 seminários de 
capacitação com os principais especialistas do setor. Esse inigualável 
programa oferece treinamento, atualizações e certificações.

ORGANIZAÇÕES CO-PATROCINADORAS:
•  American Concrete Institute
•  American Concrete 
 Pavement Association
•  American Concrete 
 Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of 
 Empreiteiros do ramo de concreto
•  Associated Construction
  Distribuidores internacionais
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 
 Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing 
 Steel Institute
•  Concrete Sawing & 
 Drilling Association
•  International Concrete 
 Repair Institute
•  International Grooving & 
 Grinding Association
•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed 
 Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO:
Transporte de materiais traz os últimos caminhões, caçambas, plataformas 
aéreas, guidastes e outros equipamentos para realizar de forma econômica 
a entrega e distribuição de materiais, colocação de concreto e removimento 
de terra. 

Reparação e demolição se concentra em produtos e equipamentos de 
reparação e demolição de estruturas de concreto comerciais, residenciais 
e industriais. O Centro do Produtor é um espaço de mercado dedicado aos 
produtores de concreto como concreto pronto, concreto pré-fabricado, 
concreto protendido, blocos de concreto volumétrico e mais. 

Superfícies e decorações de concreto é uma área dedicada, focada em 
aplicações e produtos decorativos de concreto para usos comerciais e 
residenciais. 

Exposição de Tecnologia para construção traz os últimos softwares de 
gerenciamento e contabilidade de projetos, ferramentas de estimativa, 
tecnologia sem fio e muito mais.

As exposições do World of Masonry são dedicadas aos últimos produtos, 
ferramentas, tecnologias e equipamentos de maçonaria, incluindo áreas 
especiais dedicadas a técnicas de estuque e embutidos de maçonaria.

Pré-moldado foca em produtos, tecnologias e equipamentos pré-moldados, 
incluindo máquinas de sondagem, descarregadores de tubo, formas 
pré-moldadas, pré-moldagem de superfície/subsolo, tubo de concreto, 
equipamento de fossa séptica e valas e muito mais! 

Maçonaria em concreto destaca fabricantes de equipamentos, fornecedores, 
misturas e materiais para moldar produtos de concreto usando equipamento 
de moldagem. 

Reforço de concreto destaca os líderes em reforço de concreto, apresentando 
máquinas para dobrar, cortar, endireitar e fabricar reforço.

exhibitions

Um participante selecionado no Programa de Comprador Internacional

ORGANIZAÇÕES DE APOIO:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


