FEIRA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS APRESENTA
NOVIDADES QUE ABASTECEM O VAREJO PARAO ANO TODO
Fabricantes nacionais lançam durante o evento cerca de 1.500 produtos e
ajudam a movimentar até 25% do faturamento anual do setor.
O mercado de brinquedos (indústria mais varejo) deve fechar o ano de
2014 com faturamento na casa dos R$ 9,5 bilhões – crescimento acima de
11%sobre R$ 8,5 bilhões de 2013 – de acordo com a Abrinq – Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. O resultado foi puxado pelas datas
comemorativas mais importantes do setor: a semana do Dia das Crianças
rendeu R$ 3,5 bilhões, enquanto o período natalino pode somar mais R$ 3
bilhões.
Grande parte dos 1.300 brinquedos colocados nas lojas nestas duas
datas pelos fabricantes brasileiros é apresentada anualmente na ABRIN –
Feira Brasileira de Brinquedos, que realiza sua 32ª edição entre os dias 7 e
10 de abril de 2015 no Expo Center Norte, em São Paulo.
A feira reúne 180 expositores brasileiros num espaço de 35 mil m², e
apresenta em primeira mão os lançamentos que vão abastecer as lojas nos
meses seguintes, entre brinquedos em geral e pedagógicos, puericultura leve e
pesada, jogos eletrônicos, colecionáveis, fantasias e outros artigos.A
expectativa é receber 15 mil profissionais do setor, de todos os estados
brasileiros e de países do Mercosul.
Historicamente, a ABRIN movimenta 25% do faturamento anual da
indústria de brinquedos. Em 2014, a feira movimentou negócios da ordem de
R$ 1,3 bilhão, valor que deve ser ainda maior na próxima edição.
A ABRINQ acredita que fatores como a alta do dólar e consequente
aumento de preços dos importados; o sucesso de licenças nacionais, como
Galinha Pintadinha, Patati Patatá e Turma da Mônica; e a implantação do
brinquedo no processo educacional de 23 milhões de crianças por parte do
Governo Federal vão contribuir para que a indústria nacional avance sobre a
participação de mercado hoje tomada pelos estrangeiros, e recupere pelo
menos 5%, fechando o ano com 55% de participação.
SERVIÇO:
ABRIN 2015 – 32ª FEIRA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS
Data:7 a 10 de abril
Horário: 10h às 20h(dia 10, das 10h às 18h)
Local: Expo Center Norte
Promoção/Patrocínio: ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
Organização/Negócios: Francal Feiras
Informações pelo telefone: (11) 2226-3100. Site: www.abrin.com.br
Twitter: @feiraabrin Facebook: FeiraAbrin Google +: Feira Abrin
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