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EXPOMINAS JUIZ DE FORA
Rodovia BR 040 - Km 79
São Pedro - Juiz de Fora - MG
EPAMIG ILCT - Instituto de
Laticínios Cândido Tostes
Rua Tenente Luiz de Freitas, 166
Sta. Terezinha - Juiz de Fora - MG

Também nas redes sociais
@epamigo cial
facebook.com/minaslactea
facebook.com/epamig
EPAMIGOFICIAL

35º Congresso Nacional de Laticínios
46ª Expomaq
46ª Expolac
45º Concurso Nacional de Produtos Lácteos
41ª Semana do Laticinista

Minas Láctea é a marca que engloba cinco grandes eventos do setor laticinista na América
Latina. O evento é referência em difusão de tecnologias para leite e derivados e na
apresentação de novos produtos, equipamentos e maquinários.
Com a melhora nos indicadores sanitários da covid-19 e com as indicações de segurança
das autoridades, em 2022 a Minas Láctea se projeta para acontecer novamente no
ambiente presencial, na EPAMIG ILCT - Instituto de Laticínios Cândido Tostes e também no
Expominas Juiz de Fora, contando também com programação virtual extra no site do
evento, como forma de levar a feira a todos os cantos do nosso país.
Nossa intenção é continuar oferecendo ao público da feira - produtores, representantes da
indústria, expositores, visitantes, pesquisadores e estudantes - a oportunidade de
retomarem seus negócios, atualizarem-se sobre novas tecnologias e aprimorarem seus
conhecimentos técnicos, além de conhecerem novidades em equipamentos, maquinários
e insumos para a cadeia do leite.
Neste Kit de Comercialização apresentamos as opções de participação por meio da
comercialização de estandes virtuais para expositores mostrarem seus produtos,
prospectarem negócios e concretizarem vendas.

Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Estado de Minas Gerais

35º

Congresso Nacional
de Laticínios
O Congresso Nacional de Laticínios reúne especialistas em pesquisa e
produção de leite e derivados.
Já tradicional, o CNL é uma reconhecida oportunidade de apresentação e
debate de alguns dos maiores trabalhos de pesquisa na cadeia do leite.
Este ano as atividades serão realizadas em ambiente presencial,
seguindo todos os protocolos de segurança do programa Minas
Consciente, do Governo do Estado de Minas Gerais, contra a covid-19.

Local: Instituto de
Laticínios Cândido Tostes
Rua Tenente Luiz de Freitas, 116
Bairro Santa Terezinha
Horário: de 8h às 12:30h
Participação mediante inscrição prévia

46ª
EXPOMAQ

Durante a EXPOMAQ empresas do segmento laticinista do Brasil e do exterior
apresentam novidades em maquinários, embalagens e insumos para a indústria de
laticínios, prospectam negócios e concretizam vendas.
O público da exposição é segmentado, composto por empresários do setor, técnicos,
professores e estudantes interessados em conhecer o funcionamento e a aplicabilidade
das inovações.
Esse ano teremos como novidade o 1º PRÊMIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EXPOMAC/MINAS LÁCTEA/INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES/EPAMIG que
premiará inovações em equipamentos/embalagens e ingredientes, uma ótima oportunidade
para sua empresa se destacar e mostrar sua inovação para todo o setor laticinista.
A feira EXPOMAQ acontecerá de maneira presencial, respeitando todos os protocolos de
segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde de combate à covid-19.

Local: Expominas Juiz de Fora
Rodovia BR 040, km 790
Bairro São Pedro
Horário: de 14h às 21h
Aberto ao público em geral

46ª
EXPOLAC

A Expolac é considerada uma importante vitrine nacional para a apresentação
de produtos derivados do leite. O espaço promove a interação entre as
empresas fabricantes e os representantes comerciais em busca de
novidades no setor lácteo.
Queijos, doces, bebidas lácteas, iogurtes e produtos inovadores, que
ainda serão lançados, ﬁcarão expostos em uma área especíﬁca da feira, como
forma de apresentação ao mercado consumidor.

Local: Expominas Juiz de Fora
Horário: de 14h às 21h
Interessados devem inscrever
seus produtos
Exposição aberta ao público em geral

45º

Concurso Nacional de
Produtos Lácteos
Indústrias laticinistas de diversos estados do Brasil apresentam produtos
para concorrerem nas 12 categorias propostas. A avaliação é feita por
proﬁssionais de universidades, indústrias e dos serviços de inspeção federal,
estadual e municipal que julgam atributos como cor, textura, odor, aroma,
sabor e consistência.

Local: Instituto de Laticínios
Cândido Tostes
Premiação: 14/07/2022
Local: Expominas Juiz de Fora
Horário: 19h

41ª

41

Semana do Laticinista
A Semana do Laticinista reúne os principais especialistas em pesquisa e
tecnologias em leite e derivados para apresentarem uma agenda técnica de
minicursos. A programação é direcionada a estudantes, professores,
pesquisadores e proﬁssionais da indústria do setor de leite e derivados.

Local: Instituto de Laticínios
Cândido Tostes
Horário: de 8h às 12:30h
Participação mediante
inscrição prévia

Perfil dos
Expositores
Expomaq 2019*

140

*Última edição presencial

Perfil dos
Visitantes
Expomaq 2019*

Média

12.000
visitantes
Do estado de
Minas Gerais

*Última edição presencial

Números
(números relativos ao evento on-line em 2021)

9.000
acessos ao site

24.000 visualizações de páginas

34º Congresso
Nacional de
Laticínios

5.000

visitas aos estandes

200 Acessos
a página de vídeos
de patrocinadores

725
Participações

9.000
Visualizações de
banners rotativos

Investimento
Contatos
João Bosco Lott Prado
(31) 3489-5063
(31) 9 8774-8382
joao.prado@epamig.br

Cotas de

Patrocínio

R$ 6 MIL

R$ 10 MIL

R$ 16 MIL

PRÉ-EVENTO

Inserção da marca no website e redes sociais do evento
Inserção da marca em convites eletrônicos oﬁciais
Aplicação da marca no papel timbrado para releases

DURANTE O EVENTO
Inserção da marca no website e redes sociais do evento
Aplicação da marca nos pórticos de entrada (Expominas e ILCT)
Aplicação da marca em 13 totens de sinalização (Expominas e ILCT)
Aplicação da marca no backdrop de palco - Abertura e Premiação (Expominas)
Aplicação da marca em dois backdrop’s do Concurso Nacional (ILCT)
Aplicação da marcar em backdrop no estacionamento do ILCT
Aplicação da marca em dois backdrop’s de palco do Congresso (ILCT)
Aplicação da marca no papel timbrado para releases
Direito de ação promocional na entrada do evento durante 03 (três) dias
Citação do patrocinador nos textos da rádio feira
Aplicação da marca em 05 (cinco) mapas do evento (Expominas)
Aplicação da marca nas pastas para congressistas (Congresso)
Cessão de espaço para colocação de blimp*
Direito a entrevista na rádio feira

Ação única de

Merchandising*
8 cotas
Instalação
de Blimp**

OU

Instalação
de Pórtico
no estande

OU

Mascote
caminhando
pela feira

R$ 3.000,00
* Válido para os 3 dias de feira
Cada cota compreende apenas 1 (uma) das 3 ações descritas acima
Limitada a uma única cota por empresa/expositor
A execução da ação escolhida ﬁca por conta e responsabilidade da empresa/expositor
** Blimp no estande ou em local de circulação comum a ser indicado pela organização.

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais

Instituto de Laticínios Cândido Tostes

EPAMIG Sede

Rua Tenente Luiz de Freitas, 116
B. Santa Terezinha - Juiz de Fora - MG

Av. José Cândido da Silveira, 1647
B. União - Belo Horizonte - MG

Produção
ana.pinheiro@epamig.br

Comercialização
joao.prado@epamig.br
(31) 3489-5063
(31) 9 8774-8382

Imprensa
imprensa@epamig.br

