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Encontro com o Mercado terá área de exposição 

O 4° Encontro com o Mercado, organizado pela revista Lubes em Foco com a 
colaboração da ICIS, empresa do grupo Reed, terá este ano um espaço dedicado às 
empresas ligadas ao setor de lubrificantes, onde serão montados estandes para 
exposição. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2014, no Centro de 
Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, que proporciona excelentes espaços 
para palestras, exposição e intervalos para desenvolvimento da rede de contatos. 

As empresas interessadas em participar do espaço de exposição deverão fazer suas 

reservas de estandes o mais rápido possível, pois a organização espera um grande 

interesse proveniente inclusive de empresas internacionais. 

De acordo com o diretor comercial da Agência Virtual, parceira do Instituto Brasileiro de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP na produção da revista Lubes em Foco, o novo 

local do evento foi escolhido, visando atender a uma demanda de várias empresas que se 

interessaram por estandes para exposição. “Desde o Terceiro Encontro já vínhamos 

recebendo sugestões para ampliar o espaço do evento, e oferecer espaço para estandes. 

Com a ótima distribuição do atual local, poderemos atender a essa demanda, que também 

provém de nosso parceiro internacional”, comentou Antonio Carlos Moésia de Carvalho. 

A localização do Centro de Convenções Sul América do Rio de Janeiro, junto à estação 

Cidade Nova do metrô, a poucos minutos do aeroporto Santos Dumont e com amplo 

estacionamento, também é outro ponto positivo no novo local do 4° Encontro com o 

Mercado da revista Lubes em Foco. 

“Por ser um ano em que teremos a realização da Copa do Mundo no Brasil, tivemos que 

antecipar a data do evento, por isso, lembramos às empresas e aos interessados, que 

efetuem suas reservas o mais cedo possível”, finalizou Moésia. 

As informações sobre valores e medidas dos estandes podem ser obtidas diretamente com 

a Agência Virtual, pelos telefones: 21-2224-0625 e 21-3970-1036, ou pelo e-mail 

comercial@lubes.com.br 

 

 

 

 

 


