
Sendo a American Pet Products Association (APPA) a principal associação comercial do sector dos animais
de estimação para fabricantes e importadores de produtos, bem como para os seus representantes,
a adesão é um investimento no futuro da sua empresa A adesão proporciona interação com peritos e
outros profissionais do sector dos animais de estimação, visibilidade junto dos seus clientes e acesso a
ferramentas comerciais essenciais que dão à sua empresa uma vantagem competitiva.

Benefícios da adesão à aPPa:

Global Pet Expo: presença expositiva na maior feira comercial anual de produtos para animais
de estimação, um evento de primeira linha no sector.

Inquérito Nacional da APPA a Proprietários de Animais de Estimação: a principal fonte do sector
dos animais de estimação para dados exaustivos sobre o mercado e o perfil demográfico dos
proprietários de animais de estimação nos EUA.

Outros estudos de mercado: informação estratégica independente de parceiros fiáveis sobre
mercados globais emergentes e segmentos do sector dos animais de estimação.

Formação: webcasts informativos, artigos técnicos e boletins para dar aos membros da APPA
a informação mais atualizada sobre o sector dos animais de estimação.

Business Edge da APPA: aconselhamento de peritos sobre o cenário da venda a retalho de
produtos para animais de estimação.

Centro de Soluções de Exportação-Importação: expanda as suas atividades comerciais
internacionais com o apoio customizado de profissionais experientes.

Estado e entidades reguladoras: assistência na identificação e no cumprimento dos requisitos
legislativos estatais e federais dos EUA.

Programa de relações públicas: iniciativas e serviços que criam um canal de comunicação entre
os membros da APPA, a comunicação social e os proprietários de animais de estimação.

Para informações sobre a adesão à APPA e a presença expositiva na Global Pet Expo,
contacte o Departamento de Vendas de Expositores e Adesão da APPA:

Visite: www.americanpetproducts.org/howtojoin
Endereço eletrónico: APPAmembership@americanpetproducts.org



EXPONHA
25,50 USD por pé quadrado ou 2550 USD por uma área de 10’ x 10’
(9 metros quadrados)
200 USD adicionais por expositor de esquina
250 USD por 10 pés de frente nos principais percursos de tróleis
*A partir de 26 de dezembro de 2019, é cobrado um encargo adicional
de 2 USD por pé quadrad

DESCUBRA
1175 empresas expositoras

83 000 metros quadrados de área expositiva

4 secções de especialidades + pavilhões nacionais

CONTACTE
Mais de 7000 compradores

25% de compradores de mercado de massas e cadeias comerciais

35% de retalhistas independentes e de loja única

30% de importadores, grossistas e distribuidores

10% de retalhistas online

LUCRE
70% dos compradores fizeram uma encomenda após verem o produto

na apresentação de produtos novos

67% dos compradores descobriram um fornecedor novo

70% dos compradores fizeram compras no mês seguinte à feira de 2018

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VÁ A GLOBALPETEXPO.ORG

A Global Pet Expo, organizada pela American Pet Products Association e pela Pet Industry Distributors
Association, é a maior feira comercial anual do sector dos animais de estimação, um evento de primeira
linha no sector. Com todos os compradores criteriosamente selecionados, a Global Pet Expo assegura aos
expositores a obtenção de ligações comerciais poderosas com compradores de produtos para animais de
estimação de alta qualidade de mais de 80 países.

28 de fevereiro de 2020
Orange County Convention Center
Orlando, Florida


