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21 ao 24 de junho 
de 2021.
Antofagasta, Chile.

Exposição 
Internacional de 
Tecnologias e 
Inovações para a 
Indústria de 
Mineração e Energia.

www.exponor.cl

+900
Empresas 

Expositoras

10
Pavilhões 

Internacionais 

30
Países

US$ 850 
milhões em 

negócios 
projetados na 
última versão.



O CHILE, LÍDER EM PRODUÇÃO DE MINERAIS

• Antofagasta

• Santiago

Chile

www.exponor.cl

Se você vai investir na América Latina, escolha o Chile.

Empresas mineiras presentes 
na Região de Antofagasta.

1º Chile

3º Estados Unidos

2º México

5.872

2.400

1.200

Cobre TM x 1.000 Molibdênio TM

1º Chile

3º Perú

2º Estados Unidos

60.248

42.000

28.000

Lítio TM

1º Chile

3º Brasil

2º Argentina

18.053

6.200

600

Ouro TM

3º Chile

1º Estados Unidos

2º Canadá

210
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1° 
lugar na classificação mundial 
dos “melhores países para 
FAZER NEGÓCIOS EM 2019”. 
(Ranking Forbes).

US$ 72.503
 
milhões em carteira de  
projetos mineiros até 2027.

54% 
da produção de 
mineração do Chile é 
extraída na Região de 
Antofagasta.

+US$
19.000

milhões em projetos 
de mineração até 2026.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16% da produção mundial 
de cobre.

• Antucoya³

• Spence6
• Centinela³

• Gabriela Mistral⁴

• SQM Salar7

• Albermarle²

• Zaldivar³
• Escondida6

• El Peñón8• Altonorte5
• Albermarle²
• SQM7

• Mantos Blancos9
• Lomas Bayas5

• El Abra¹
• Radomiro Tomic⁴

• Chuquicamata⁴
• Ministro Hales⁴

1° 
em nível latino-americano  de 
“países mais atrativos para 
investir no setor da mineração”. 
(Frase Instituto).



Perfil do Expositor da Exponor.

Reunimos as principais empresas e fornecedores da indústria da mineração e da energia, nacional e internacional. Ao 
fazer parte da Exponor 2021, poderá se vincular com a indústria do Chile e o mundo, poderá interatuar com uma 
importante quantidade de compradores e tomadores de decisões, construir relacionamentos comerciais para gerar 
uma carteira de potenciais clientes que vão permitir que você possa medir o retorno do investimento em um período de 
tempo eficiente e efetivo.

QUEM EXPÕE NA EXPONOR?

Reserve seu stand 
e posicione sua marca na capital 
mundial da mineração e a energia 
junto aos principais fornecedores e 
companhia da indústria mineira e 
energética.

RESERVAS E INFORMACIONES
reservas@exponor.cl • +56 55 2454335

www.exponor.cl

Equipamentos pesados, equipamentos de processos, maquinarias, partes e peças (32,3%)

Energia, serviços de engenharia e artigos eletrônicos, automatização e controle (13,3%)

Logística, telecomunicações e serviços complementares (10,7%)

Outros insumos para a mineração (8,2%)

Engenharias em processos e construção (7,2%)

Instituições governamentais e associações (7%)

Lojas de ferragem e ferramentas (5,6%)

Segurança industrial e civil (4,6%)

Mídia (3,2%)

Outros (2,5%)

Exploração, aproveitamento, sondagem e perfuração (2,1%)

Empresas de mineração (1,5%)



PABELLÓN DE ENERGÍA www.exponor.cl

A indústria da energia 
tem sua plataforma de 
negócios.

19,9% 
gerada por energias 

renováveis (fotovoltaica, 
eólica e geotérmica).

6.187,6 MW
de capacidade 

energética instalada

US$ 24.000 
milhões em projetos de 

mineração até o ano 
2026. 

A indústria energética já faz parte da Exponor. E você, o que está esperando para se 
somar?  Com o objetivo de criar novas oportunidades de negócio, temos disposto um 
pavilhão exclusivo para empresas de cadeia de valor da indústria energética, com um 
completo programa de atividades que estabelece o contexto ideal para você e a sua 
empresa interatuarem com potenciais clientes e atores relevantes do setor. 

Vincular-se com a indústria energética e divulgar seus desafios, propiciar a transferência 
tecnológica, acrescentar sua carteira de clientes e internacionalizar seus negócios são 
as oportunidades que o Pavilhão de Energia irá entregar para você e onde sua empresa 
deve estar presente.

 Esperamos por você! 

Perfil de
Expositores

Informação estratégica da Indústria 
Energética na Região de Antofagasta.

+ Universidades e centros 
de pesquisa orientados às 
energias renováveis.

+ Empresas fornecedoras 
da indústria energética.

+ Empresas geradoras de 
Energia.

+ Associações gremiais da 
área da energia.

+ Instituições públicas, 
grêmios, organizações 
e mídia vinculada à 
energia.

+ Empresas fornecedoras 
com soluções para a 
eficiência energética.



Seminários
Acesse informação estratégica sobre 
desafios, investimentos e projetos da 
indústria da mineração e energia através 
da apresentação de autoridades 
públicas e líderes do setor privado.

Visitas a Obras
Através de visitas aos locais o/a 
convidamos a conhecer os principais 
projetos de mineração e energia do 
Chile e seus desafios operacionais.

Oportunidades 
de negocio en 
Exponor 2021.

PROGRAMA

Exposição 
Internacional
Exiba sua marca no principal evento de 
mineração do mundo. Ao exibir na 
Exponor você poderá se vincular com a 
indústria da mineração e energia, criar 
contatos e uma importante carteira de 
clientes.

Delegações 
Técnicas
Recebemos a visita de delegações de 
técnicos, operadores e profissionais da 
indústria para conhecer sua oferta 
tecnológica e inovadora de produtos e 
serviços para satisfazer seus desafios 
operacionais.

Rodada de 
Negócios
Apresente sua carteira de produtos e/o 
serviços em reuniões bilaterais a 
executivos das principais companhias 
mineiras, energéticas e industriais.

Networking 
After Office
Conheça os processos de licitação e 
necessidades de compra das principais 
empresas de mineração na voz dos seus 
gerentes de Fornecimento e Contratos.

Charlas 
Técnicas
Instancia para dar a conocer en detalle 
tus últimas tecnologías, innovaciones y 
lanzamientos de nuevos productos y 
servicios. Se trata del gran congreso 
técnico que adelanta las nuevas ten-
dencias de la industria, en donde tú 
eres el protagonista.

Zoom de 
Inovação
Promovemos as inovações e 
tecnologias dos nossos palestrantes 
através do nosso site e de e-mailing 
enviados às áreas de Fornecimento e 
Contratos das principais mineradoras do 
Chile.

www.exponor.cl



Visitantes
CEO's, Presidentes, VP, Directores, 
gerentes generales, gerentes de área, 
jefes de área, técnicos, operadores, 
supervisores, administrativos, 
ejecutivos, profesionales, técnicos 
especializados y representantes de 
empresas proveedoreas del área, 
académicos 
y estudiantes.

Perfil do Visitante.
Você sabia que a Exponor é a exibição técnica em obras por excelência do circuito internacional? A Região de 
Antofagasta, capital mundial da mineração, conta com 18 projetos mineiros ativos, que, junto com os principais 
fornecedores da indústria, enviam delegações técnicas de trabalhadores a Exponor na procura de novas tecnologias e 
inovações para satisfazer seus desafios operacionais.

Na nossa última versão tivemos 41.000 visitantes. E você, o que espera para mostrar sua marca na indústria mineira e 
energética nacional e internacional?

QUEM VISITA A EXPONOR?

Calidad, seguridad, medio 
ambiente y comunidad. (10%)

Exploración, explotación, 
geología, construcción e 
ingeniería.

Servicios, logística, 
administración, RR.HH, 
comunicaciones y sistemas.

Mina, planta, operaciones y 
procesos

Mantención eléctrica y 
mecánica.

Control de gestión, costos, 
contabilidad y finanzas.Ventas, negocios y marketing.

Abastecimiento, contratos, 
adquisiciones, compras y 
bodega.

Proyecto, planificación 
y desarrollo.

Educación Prensa



COMERCIALIZADORES www.exponor.cl

Cámara Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria, Centro de Negocios Mineros
Annika Glatz 
Project Manager
+56-2 2203 5320 Anexo 47
Email: aglatz@camchal.cl 
Web: www.camchal.cl 

Alemania

Asia Reps
Yung Chiung, Shen 
Sales Manager
+56 2 2589 1802 
Email: yungchiung@asiareps.cl
Web: www.asiareps.cl 

Asia

ABIMAQ
Tábata Silva
Coordinadora de promoción 
del comercio internacional.
+55 11 5582 5755
Email: tabata.silva@abimaq.org.br
Web: www.abimaq.org.br 

Brasil

MSTA - Mining Suppliers Trade Association
Dolores Wharton
Director - Global Event 
+1-647-929-6782 # 305
Email: wharton@mstacanada.ca 
Web: www.mstacanada.ca 

Canadá

Escritório Económico e Comercial da 
Embaixada da Espanha no Chile. 
Alejandro Laborda
Analista de Mercado
+56 2 2204 9786 ext. 54387
Email: alaborda@comercio.mineco.es 
Web: chile.oficinascomerciales.es 

España

Kallman Worldwide Chile
Claudia Cáceres
Account Executive
+56 2306 5823
Email: claudiac@kallman.com
Web: www.kallman.com 

EE.UU.

Business France
Patricia Aravena
Agregada Comercial
+56 2 2756 32 57
Email: santiago@businessfrance.fr
Web: www.businessfrance.fr

Francia

Câmera de Comércio Peruana Chilena
Mariela González
Gerente General
00 (511) 421 5915
Email: ferias@camaraperuchile.org
Web: www.camaraperuchile.org

Perú

Exponor
Sofía Otero
Ventas
+56 (55) 2454 335
Email: reservas@exponor.cl
Web: www.exponor.cl

Otros países

Representação Internacional.

Foto: Frankfurt, Alemania.

Entre em contato com os nossos agentes de venda internacional e participe na Exponor 2021 através do 
Pavilhão Internacional do seu país:



www.exponor.clLAYOUT EXIBIÇÃO EXPONOR 2021

$ 180.000 (+IVA)
USD 210 (+IVA)

Equipamento: 1 Mesa redonda. 3 cadeiras 
metálicas. 1 lixo. 1 counter. 

$ 225.000 (+IVA)
USD 265 (+IVA)

Equipamento: 1 Mesa redonda. 3 cadeiras 
metálicas. 1 lixo. 1 counter. 1 tamborete. 1 depósito 
1 m x 1 m.

EQUIPADO C

3,6 UF/m² + IVA
Características: Espaço descoberto. Chão de 
material compactado (exceto praça central oriente 
que é de concreto). Conexão elétrica (230 W/m2).

STAND EXTERIOR

$ 98.000 (+IVA)
USD 115 (+IVA)

Equipamento: 1 Mesa redonda. 3 cadeiras 
metálicas. 1 lixo.

EQUIPADO A

9,8 UF/m² + IVA
Caraterísticas: Paneis de melamina branca. 
Carpete cinza. Letreiro com nome da empresa 
expositora. Iluminação 3 focos. Uma conexão 
elétrica (230 W/m2). Espaço útil para gráfica em 
painel 0,97 m x 2,47 m.

STAND INTERIOR

Pack Mobiliários

EQUIPADO B

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

ENTRADA PRINCIPAL
MAIN ENTRANCE

SALÓN CHUQUICAMATA
CHUQUICAMATA ROOM

RESTAURANTE
RESTAURANT

SALÓN CLUSTER MINERO
MINING CLUSTER ROOM

ENTRADA
ENTRANCE

EXTERIOR
OUTSIDE D

ORO
GOLD

PABELLÓN  |  PAVILIONRUEDA DE NEGOCIOS
BUSINESS MEETINGS

CHARLAS TÉCNICAS 
TECHNICAL TALKS

EXTERIOR
OUTSIDE C

YODO
IODINE

PABELLÓN  |  PAVILION

LITIO
LITHIUM

PABELLÓN  |  PAVILION

COBRE
COPPER

PABELLÓN  |  PAVILION

PLATA
SILVER

PABELLÓN  |  PAVILION

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

EXTERIOR
OUTSIDE

EXTERIOR
OUTSIDE AB

E

PATIO DE COMIDAS
FOOD COURT

EXTERIOR
OUTSIDE



POSICIONE SUA MARCA NA EXPONOR 2021

Bandeiras entradas 
principais do complexo 
da Féria
10 bandeiras de 2 x 1 m, localizadas frente 
à uma das duas entradas principais 
escolhidas. O expositor deverá prover a 
bandeira.

Exclusivamente para Expositores.

Entrada a pavilhões
Publicidade nos pórticos de entrada ao 
pavilhão. Formato 1,5 x 3 em cores.

PUBLICIDAD EXTERNA

Instalação de balão de 
ar quente
Instalação de balão de ar quente dentro da 
exibição. Localização é estabelecida de 
comum acordo dependendo do tamanho 
do balão. Material e manutenção a cargo 
da empresa contratante.

PUBLICIDAD EXTERNAPUBLICIDAD EXTERNA

Distribuição de Material 
Promocional

Permissão para entrega de material 
promocional junto com um(a) 
promotor(a) nas zonas exteriores.

PUBLICIDAD EXTERNA

Aviso em Catálogo de 
expositores
Publicidade no catálogo que é distribuído 
entre as visitas técnicas e expositores. 
Versão virtual www.exponor.cl

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

Banner em newsletter
Banner publicitário publicado no 
informativo para expositores. Envios 
aproximados 10 números.

PUBLICIDAD EN MATERIAL DIGITAL

Fita para crachá 
Visitantes
Impressão do logotipo a uma cor na fita 
junto com o logo do organizador, que é 
distribuída no crachá para os visitantes 
técnicos.

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

Networking After Office
Presença de marca no evento (mesa na 
entrada ao salão e faixa em um lado do 
palco). Inclui publicação do logo em 6 
telas, menção como patrocinador 
durante o evento.

AUSIPICIO DE ACTIVIDADES

www.exponor.cl

Aviso em Guia do 
visitante
Aviso promocional na Guia do visitante 
que é entregue a todos os que visitam a 
Exponor. Fornece mapa de localização e 
lista de expositores 10.000 cópias

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

Rodada de negócios
Presença com faixa corporativa 1x2 
metros na sala de espera durante os 
dias das reuniões.

AUSIPICIO DE ACTIVIDADES



41.000
Visitantes
técnicos

1.000
Empresas

expositoras

US$ 850 MM
Estimados 

en negocios

9
Visitas

a faenas

375
Innovaciones

5
Seminarios

Estratégicos

3
Jornadas

Networking
After Office

30
Emprendedores

tecnológicos

115
Charlas

Técnicas

30 | 5
Países /

Continentes

2.285
Reuniones

de negocios

10
Pabellones
extranjeros

POSTSHOW

Exponor 
2019 en cifras



21 al 24 de junio
Antofagasta, Chile.

¡Reserva tu Stand!
RESERVAS E INFORMACIONES

reservas@exponor.cl • +56 55 2454335
www.exponor.cl · Antofagasta, Chile.

SOCIOS ESTRATÉGICOS:

PATROCINAN:


