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Nosso propósito define o que somos, 
porque viemos e para que existimos: 
promover a saúde dos pets, ao 
mesmo tempo em que fomentamos 
negócios e conhecimentos, 
protagonizar os médicos veterinários 
e todo o ecossistema de fornecedores 
queque os servem, criando um efeito 
cascata de progresso na classe 
médica veterinária.
Adriano Souza, CEO da UBE Americas e 
diretor da Animal Health Expo+Congress.

“

EVENTO MULTISSETORIAL E DEDICADO À EVOLUÇÃO E AO 
FUTURO DA SAÚDE DOS PETS. 

A Animal Health Expo+Congress vem para conectar o 
mercado, promover o networking, negócios e 
parcerias entre médicos veterinários e todos os elos 
da cadeia que servem aos médicos veterinários.

OO evento vem para promover o conhecimento 
técnico-científico, inovação e as mais importantes 
soluções para que profissionais e estabelecimentos 
veterinários possam realizar serviços de assistência à 
saúde dos pets com excelência clínica, diagnóstica, 
cirúrgica, terapêutica, nutricional. O segmento 
médico-veterinário clama por inovações e novas 
tecnologiastecnologias e o evento vem como a porta de entrada 
para o futuro.

OO Animal Health Congress tem como objetivo 
principal a educação continuada para clínicos e 
especialistas veterinários. O evento trás diversos 
auditórios com palestras que abordam temas 
ligados a especialidades, veterinárias e suas 
abordagens clínicas, diagnósticas, cirúrgicas, 
laboratoriais e de gestão, empreendedorismo. O 
eventoevento forma a maior área de exposição com 
soluções, serviços, produtos, inovações e novas 
tecnologias de fabricantes e representantes que 
servem aos médicos veterinários. 

O congresso tem um propósito claro, fomentar o 
conhecimento e o acesso a todas as inovações 
existentes para o segmento no mundo, fazendo 
com que os profissionais e centros veterinários 
possam progredir nos serviços de assistência à 
saúde dos animais.

SOBRE O EVENTO:

CONGRESSO:



SURPREENDENTE! 

OO evento surgiu a partir de um propósito ousado 
e, já em sua primeira edição, reuniu mais de 5.200 
congressistas, com um público total superior a 7 
mil pessoas. Além disso, contou com mais de 100 
marcas expositoras nos 14 mil m² de área 
construída do Expo Center Norte, em São Paulo. 
Graças a você, formamos um dos maiores eventos 
100%100% VET do Brasil e maior do estado de são 
Paulo. Sua empresa foi fundamental nesse 
processo bem-sucedido de criação da Animal 
Health Expo+Congress.

A MAIOR EXPOSIÇÃO
B2B E CONGRESSO

MÉDICO-VETERINÁRIO
DE ESPECIALIDADES.

• 14 mil m² de área construída.
+ 7 mil participantes como público total;
+ 5.200 congressistas; 
+ 200 horas de conteúdo especializado;
+ 120 palestrantes (nacionais e internacionais);       
+ 100 marcas expositoras; 
+ 30 entidades de classe apoiadoras;+ 30 entidades de classe apoiadoras;
+ 10 eventos simultâneos;

2019:

BALANÇO:

MOTIVAÇÃO DOS VISITANTES:



A Konimagem atua na área de equipamentos de 
diagnósticos por imagem e raio-x. Na Animal 
Health Expo+Congress 2019, a empresa 
negociou R$ 550 mil durante os dias do evento e 
prospectou quase R$ 900 mil para o pós-feira. 
 
QuandoQuando me apresentaram a proposta da Animal 
Health, eu não tive dúvidas, fechamos de 
primeira! O veterinário precisa de um evento 
inovador como esse, totalmente voltado para o 
seu segmento”, comenta Job Jr., especialista de 
Produtos da Konimagem.

A Metalvet bateu recorde de vendas durante a 
Animal Health Expo+Congress 2019. Foram mais 
de R$ 600 mil negociados durante a feira e mais 
de R$ 400 prospectados para o pós-evento.
 
“Eu“Eu acredito muito nesse evento. Tanto é que 
acreditei em 2019 e continuarei acreditando, com 
certeza. Eu boto muita fé nessa forma de 
realização da feira, que é só para o 
médico-veterinário”, diz Luiz Donizetti, 
proprietário da Metalvet.

A Siemens Healthneers também foi uma das 
empresas que apostou na Animal Health 
Expo+Congress 2019. Com o estande sempre 
lotado, a empresa cumpriu o seu papel de 
fortalecer o posicionamento da marca. 
“Foi“Foi um prazer participar deste evento. Tivemos 
um grande número de pessoas circulando. Foi 
uma experiência muito bacana. Participaremos 
novamente”, conta Juliane Castoldi, gerente de 
Produtos da  Siemens Healthneers.

Durante a Animal Health Expo+Congress, a 
Biosys + Kovalent realizou cerca de 200 contatos 
qualificados para a geração de negócios nos 
próximos meses. A empresa revelou que o valor 
de vendas na feira ultrapassou o esperado para 
um evento de primeira edição.
NósNós estamos muito felizes por ter participado 
deste evento. Adoramos a feira por conta da 
interação do público e também do conteúdo das 
palestras, que foram bem interessantes”, 
comenta Ana Claudia Telles, gerente de 
Produtos do grupo Biosys + Kovalent.

A BioClin Vet atua na área laboratorial. Durante a 
Animal Health Expo+Congress 2019, a empresa 
alcançou, aproximadamente, R$ 200 mil em 
vendas e colheu leads qualificados para o 
pós-evento. 
“Entendemos“Entendemos que é muito importante 
aparecermos para o mercado. E esse evento é 
uma nova oportunidade de negócios e exposição 
da nossa marca”, conta Hugo Froes, R.T. da 
BioClin Vet.

Em 2019, a Royal Canin foi patrocinadora da 
Animal Health Expo+Congress e se diz muito feliz 
com o resultado dessa parceria. “O evento trouxe 
uma proposta bem inovadora. 
OO formato de apresentações, a organização. É 
uma proposta bem diferente do que a gente 
costuma verno mercado”, diz Cintia Fuscaldo, 
coordenadora de Relacionamento Científico da 
Royal Canin. 
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2020 SERÁ
MEMORÁVEL!
FAÇA PARTE
DESSA EVOLUÇÃO.



ESCOLHA O SEU ESPAÇO:



AGORA VOCÊ PODE TER AINDA MAIS 
LIBERDADE PARA CONSTRUIR O SEU ESTANDE 

ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE 
FORNECEDORES DE LIVRE ESCOLHA.

RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO E 
GARANTA CONDIÇÕES EXCLUSIVAS:

• 04 de outubro a 31 de dezembro de 2019
R$ 790,00
Área livre sem montagem

• 01 de janeiro a 31 de março de 2020
R$ 850,00
Área livre sem montagem

• 01 de abril a 30 de setembro de 2020• 01 de abril a 30 de setembro de 2020
R$ 910,00
Área livre sem montagem 



CATEGORIAS DE EXPOSIÇÃO:


