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DE 29 DE JUNHO A 7 DE JULHO 
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Impacto de mídia 

do evento:  

1,2 milhão de 
pessoas alcançadas. 

 

 

Evento Mostra Casa 2019 

A 7ª edição da feira de arquitetura, indústria moveleira  

e construção do norte do RS. 

 

A Revista ESPAÇODESIGN® promove a 7ª edição do evento Mostra Casa a 
ser realizada de em junho/julho, no Bourbon, Passo Fundo, RS. Uma feira regional de 
arquitetura, construção, indústria moveleira, materiais e lançamentos das tendências de 
2019 para o norte do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

OBJETIVO DO EVENTO: 

 Promover o Networking entre empresas, profissionais arquitetos, 
engenheiros, especificadores, construtoras com a apresentação de produtos e 
novidades, lançamentos e tendências para o mercado regional.  

São mais de 50 empresas expositoras no segmento de arquitetura, 

construção, decoração, paisagismo, mobiliários e equipamentos, com produtos e 
serviços de alto padrão.  

 

PERFIL DO EXPOSITOR : 

 Indústrias, empresas da construção civil, lojas de mobiliários, decoração e 
equipamentos, escritórios de  arquitetura e engenharia e área afins.  

 

PERFIL DO VISITANTE: 

São aguardados para a visitação: empresários, profissionais das áreas da 
construção civil, arquitetos, decoradores, designers e toda a comunidade da região 
norte do Estado.  A entrada é franca. 

O público visitante tem média de 22 mil pessoas em cada edição, 

durante os 9 dias de exposição, o que confirma o grande interesse e a  importância 
deste evento regional. 

 

PERFIL DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO – PÓLO DO NORTE DO RS: 

 Passo Fundo possui 210 mil habitantes e 1,2 milhão de habitantes flutuantes 
por mês. É polo econômico do Norte do Rio Grande do Sul. Suas atividades se 
destacam no mercado de ponta do agronegócio e um dos principais polos médico-
hospitalares do interior do estado. Possui um pujante mercado da construção civil, 
destacando-se inúmeros empreendimentos e uma grande variedade na prestação de 
serviços. 

 

EVENTO PARALELO – PALESTRAS/WORKSHOP: 

 Espaço disponível para palestras técnicas oferecidas aos expositores, para 
exposição e divulgação de produtos, novidades e lançamentos, com o foco no 
networking profissional. 
 De segunda a sexta-feira, das 19h às 20h15min.  
 
 
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO: 

 Campanha direcionada para público consumidor A, B e C.  

 São utilizados suportes de televisão, rádio local, jornal web 
estadual,  flyers e redes sociais. 
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Microrregiões (IBGE) e 
Municípios abrangidos 

pela pesquisa:  

AVALIAÇÃO GERAL 

DOS VISITANTES: 

 

 

DADOS DA 6ª EDIÇÃO / 2018:  

 A região de abrangência do público visitante na edição da MOSTRA CASA 

2018 foi composta por 64 municípios, distribuídos em 19 microrregiões.  

 Um público médio visitante de 22 mil pessoas. 

 

O QUE MOTIVOU VOCÊ A VISITAR A MOSTRA: 

  

    

 

 

 

 

 

 

INTERESSE EM ADQUIRIR PRODUTOS E SERVIÇOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROSPEÇÃO DE NEGÓCIOS FUTUROS PÓS EVENTO, EM REAIS: 
 

O evento MOSTRA CASA tem se mostrado indispensável para o sucesso e 
fortalecimento econômico das empresas expositoras, garantindo um posicionamento 
mais forte no mercado, com a grande prospecção de negócios gerados. Um fator 
importante para acelerar o crescimento econômico e a geração de novos empregos, 
como podemos constatar diretamente com os expositores. Fato reconhecido em todas 
as edições do evento desde 2013. 

 
A sociedade em geral, não somente de Passo Fundo, mas de  toda a região 

norte do estado do RS também se beneficia com a realização do evento MOSTRA 
CASA, para acompanhar os lançamentos de novos produtos e serviços no mercado da 
Construção Civil, Arquitetura e Indústria Moveleira. 

 
Por estes motivos, de fortalecimento econômico e prospecção de novos 

negócios, a edição de 2019 vem consolidar ainda mais este evento de sucesso, 
confirmando a 7ª edição como um referencial regional para as empresas participantes. 
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PLANTA BAIXA MOSTRA CASA 2019: 
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EVENTO MOSTRA CASA 2019 – 7ª edição. / 9 DIAS DE EXPOSIÇÃO. 

Apoio: Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Data: 29/junho a 07/julho 2019. 

Local: Av. Brasil Leste, nº 200, Salão de Eventos - Bourbon - Passo Fundo/RS 

Horários: De segunda a sexta das 13h às 21h. Sábados e Domingos das 10h às 21h. 

 

Maiores informações sobre o evento e as pesquisas no site: www.eventomostracasa.com.br  

Acompanhe pela rede social: www.facebook/eventomostracasa . 

 

Realização: Revista ESPAÇODESIGN®  

Contato comercial: (54) 3045-6520 /  99125-7287 /  99935-1974. 

E-mail: contato@revistaed.com.br 

 
 

http://www.eventomostracasa.com.br/
http://www.facebook/eventomostracasa

