exhibitions

A WORLD OF CONCRETE 2020, 4-7 DE FEVEREIRO; 3-7 EDUCAÇÃO
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 700.000 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) 2020. Como membro do IBP 2020, 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 2020, para reunir compradores internacionais e expositores dos EUA de forma a expandir tanto os seus negócios domésticos
quanto a sua atuação internacional.
DATA FUTURA:
WOC 2020: 4-7 de fevereiro; 3-7 Educação
WOC 2021: 19-22 de janeiro; 18-22 Educação

Centro Internacional de Negócios (International Business Center
– IBC), localizado no Salão Norte
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
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 os interessados em recrutar e
organizar um grupo de 15 pessoas ou mais para participar do maior
evento internacional anual do setor de concreto e alvenaria. As
delegações são organizadas por país, através do Postos Internacionais
de Serviços Comerciais dos 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 Jackie James, Diretora do Grupo, 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 alvenaria,
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 prémoldados/pré-tensionados, entre outros.
EDUCAÇÃO:
Você não encontrará educação profissional assim em nenhum outro
lugar – o Programa de educação da WOC é o melhor nos setores
de concreto e alvenaria, oferecendo mais de 150 sessões, Workshops
interativos, Certificações, Seminários, Preparação de instrutores
e Treinamento prático e no setor para aprimorar as suas habilidades
técnicas e o seu conhecimento nos negócios.

Participante especial do Programa de Comprador Internacional

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

O Centro do Produtor (Salão Norte): Apresentando um mercado abrangente
de materiais, equipamentos, demonstrações, especificamente para produtores
de concreto.
Tecnologia para construção (Salão Norte): A mostra da inovação,
apresentando os mais novos produtos e ferramentas para o setor de construção
comercial, desde tecnologia da informação de ponta até provedores de sistema.
Pré-moldados (Salão Norte): Apresentando os últimos produtos e tecnologias
no setor de pré-moldados/pré-tensionados.
Alvenaria de concreto (Salão Norte): Esta área expõe tudo para os produtores
de alvenaria de concreto (blocos, unidade de retenção de parede segmental,
compensado, lajes, pavimentadoras, telhas, misturas, equipamentos e
suprimentos e pigmentos.
Reforço de concreto (Salão Norte): Apresenta os líderes em reforço
de concreto, exibindo dobras de reforço, cortes, alisamento e máquinas de
fabricação, posicionadores e localizadores reforçados, revestidos com epóxi,
aço, fibra de vidro, barras galvanizadas e todos os tipos de acessórios de reforço.
World of Masonry (Salão Central): Encontre tudo relacionado a alvenaria,
desde produtos e ferramentas até informações e tecnologias emergentes
necessárias aos profissionais que desejem se manter na vanguarda.
Manipulação de materiais (Salão Central): Quando se trata de formas novas ou
tradicionais de manipulação de materiais, tudo isso pode ser encontrado aqui:
caminhões, escavadoras e outras opções para entrega e distribuição de materiais,
colocação de concreto e terraplenagem.
Reparos e demolições de concreto (Salão Sul): Veja o que há de mais recente
em equipamentos de preparação de superfícies, escarificação, trituração,
serragem, vedantes, preenchedores de juntas e mais.
Superfícies de concreto e decoração (Salão Sul): Apresenta produtos de
proteção de superfícies, revestimentos, soluções de limpeza, tintas, pigmentos,
moldes, equipamentos e mais.
Exposições ao ar livre (Lotes Prata 1, 2 e 3 e frente da LVVC): Apresentando os
fornecedores de exposições líderes do mercado, demonstrações ao vivo, ferramentas,
equipamentos pesados, produtos decorativos de concreto e muito mais.
Eventos e exibições ao ar livre (Lote Bronze, ao lado do Salão Sul): Assista
a emocionantes campeonatos, desafios de habilidades, demonstrações criativas
e eventos que você não vai querer perder, como o SPEC MIX BRICKLAYER 500 ®
World Championship, o John Deere Operator Challenge, Western Star Trucks Get
Tough Challenge, eventos do espectador MCAA e muito mais.

