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A edição de 2019 da expoMECÂNICA confirmou o crescimento da exposição em relação à edição anterior. Com 254 expositores, 3 pavi- 
lhões e 16.035 visitantes, a expoMECÂNICA consolidou-se como o ponto de encontro do setor em Portugal.
 
Os “números” da expoMECÂNICA, contam a verdadeira história da feira, e os números de crescimento consolidam o seu sucesso ao longo 
dos anos, particularmente a nível internacional, com a exposição baseada na Exponor a ser considerada um evento de referência nacio- 
nal para o sector da manutenção, reparação e pós-venda automóvel. No entanto, como a organização costuma apontar, as estatísticas de 
crescimento não são o principal objectivo da expoMECÂNICA, mas mostram como foi feito um bom trabalho para alcançar os resultados 
que o salão visa, que são sempre orientados para a qualidade e a especialização.



Dados Gerais

expositores

254

225

internacionais

40
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6
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Marketing e Comunicação

Rádio 5

Jornais 4

Revistas 16

Sites Especialidade 2

Campanha SMS 18.000

Facebook 40.000

Notícias +300



Marketing e Comunicação

Convites 70.000

Website 19.352

Outdoors 12

Catálogo do Evento 5.000

Credenciamento online 14.740

Newsletter 73

Oferta de 
estadias 114

Autocarros
Portugal e Espanha

14



Atividades

por

por

Outras actividades

7    empresas participantes

5    temas

6   temas

8     empresas participantes

24  palestras

18   oradores

5    temas

19   palestras
1    temas

5   oradores

4   temas

3  oradores



Avaliação dos visitantes

84,3%

grau de avaliação
do evento

40,9%

afirma ter interesse 
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Qual a sua área?

Mecânico

Distribuidor

Não

Revendedor

Estudante

Marca de acessórios

Formador

Importador

Oficina

Stand

Colisao

40,1%

12%

11,2%

9,9%

Conhecer as últimas novidades / 
tendências do sector

Curiosidade / lazer

Manter contactos com 
fornecedores

Procurar novos fornecedores

Participar em actividades 
paralelas
Comprar

Quais são os objetivos 
da sua visita?

7,4%

2,5%

40,9%

17,4%

14,9%

20,7%

3,7% 1,2%

Fabricante

Alteração de 
viaturas



Avaliação dos expositores

realizou negócios

98,5%

a feira ajudou a 
promover o negócio

89,5%

pretende continuar a 
participar no evento
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86,56%

afirma ter atingido
objectivos

70,14%

teve contacto com
 visitantes estrangeiros

79,1%

grau de avaliação 
do evento

62,68%
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Galeria Fotográfica

Eurotransporte



Galeria Fotográfica

Vídeos
•  https://www.jornaldasoficinas.com/
pt/index.php/canal-tv/saloes-nacion-
ais?start=30

•  http://autoaftermarketnews.com/pt/
noticias/tv/entrevistas/lista-reprodu-
cao-entrevistas-photowall/?cat=80

•  https://posvenda.pt/category/videos/

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas

Jornal das Oficinas



Depoimentos

«É uma montra do aftermarket. Melhorou muito a imagem e a dinâmica dos stands. As iniciativas paralelas também têm sido impor-
tantes para cativar os visitantes», Lourenço Marques, responsável comercial da Caetano Parts

«O crescimento da feira é a nota mais positiva. Notámos uma maior qualificação no perfil do visitante. E, uma vez mais, é notória a melhoria de 
imagem global da exposição, também pela aposta de muitos expositores na forma de se apresentarem. Registamos o interesse, no primeiro dia 
da feira, dos atuais formandos do setor, futuros profissionais, em aprender», Pedro Carvalho, gestor de produto da Bolas

«A feira está cada vez maior e mais bonita. Tenho de dar os parabéns à Organização. Desta vez, decidimos que, mais do que expor, 
teríamos de vir para fazer negócio. E correu muito bem! Porque há equipamentos que vão sair daqui diretamente para os clientes… 
Está fantástica, a feira!», José Morgado, gerente da Domingos & Morgado

«Já trabalho há alguns anos na área e, pela primeira vez, vejo uma iniciativa que consegue aglutinar todos os empresários e profissionais do 
pós-venda, e a crescer de ano para ano! O Salão conseguiu ter aqui todo o setor reunido e não posso deixar de constatar o apoio constante e 
incondicional da Organização aos expositores, que tudo faz para que o acontecimento corra pelo melhor», Pedro Proença, diretor comercial 
e de marketing da Create Business

«Viemos porque o expoMECÂNICA é um dos momentos mais importantes na nossa área e é um evento que mexe com todo o 
setor. Basta ver quem está representado no evento - estão aqui reunidas todas as pessoas que interessam!… A Cepsa é uma 
referência industrial e comercial no norte do País, e marcamos presença para dar visibilidade à marca e aos seus produtos», 
João Madeira, responsável de negócio da CEPSA

«Estivemos presentes indiretamente nos anos anteriores da feira, para apoiar os nossos distribuidores. Este ano foi a 
primeira participação direta, para ativarmos um novo produto da marca, uma referência no setor. De ano para ano é 
notória a evolução do Salão, quer na componente feira, de negócio, quer na componente de atividades complementares. E 
isso ficou mais uma vez patente», Cláudio Delicado, responsável de marketing da Liqui Moly

«Vamos abrir um armazém no Norte e a presença no expoMECÂNICA é estratégica. Aderiram ao Salão as empresas mais importantes 
do nosso segmento de negócio. Estamos muito satisfeitos com a dinâmica da feira e para o ano vamos majorar o investimento»,  
Paulo Agostinho, diretor-geral da Alecarpeças



Depoimentos

«Preparámos antecipadamente a nossa presença e aproveitamos o momento para apresentar novidades em primeira mão. Foi o que 
fizemos com o nosso novo conceito oficinal, a Drive Repair, que escolhemos para lançar na feira. A nossa presença é de extrema im-
portância. Foi, aliás, a única feira em que participámos, que nos deixou mais tempo para a preparar. De resto, queremos desenvolver 
mais o negócio na zona norte», Flávio Menino, diretor de marketing da Autozitânia

«O saldo é muito positivo. Registámos com apreço a quantidade de visitas, e com interesse. A nossa participação foi um enorme sucesso, a repe-
tir para o ano, seguramente. No primeiro dia de feira, altura em que o Salão recebe visitantes de muitas escolas profissionais, ficámos com o 
contacto de dois estudantes para estagiarem connosco», Vasco Silva, diretor de unidade da Filinto Mota

«Percebi que estão cá muitos expositores espanhóis e também recebemos contatos interessantes de visitantes aqui no nosso 
stand. Fomos visitados por vários fornecedores, que o trabalho do dia-a-dia torna difícil deixar acontecer. O sábado foi um dia 
muito forte. A feira é uma boa aposta. E a setorização incutida faz sentido», Pedro Lebre, sócio-gerente da Motorbus

«A feira correu bem! Recebemos clientes com interesse, o Salão apresentou-se com muito bom aspeto, com bons stands, e há uma boa 
dinâmica. Só podemos dar nota alta!», Norberto Reis, gestor de vendas da Civiparts

«Este é definitivamente o ano de maior projeção do Salão! Ao nível de visitantes esteve sensivelmente semelhante ao que nos tem 
habituado. Notámos mais visitantes espanhóis e, a esse respeito, é um investimento interessante da Organização», Pedro Jesus, 
administrador da Cometil

«Desta vez, estivemos de uma forma diferente do ano passado, enquanto patrocinador e dinamizador do ciclo de conferên-
cias do expoTALKS, dando apoio à rede de clientes da Schaeffler Iberia. Sentimos que a feira está cada vez melhor. E, para 
a dimensão do mercado português, é uma feira excelente!», Paulo Pinto, delegado técnico e comercial da Schaeffler Iberia 
em Portugal



Contacto:
geral@kikai.pt
+351 226 105 194 
+351 967 758 281

Organização:


