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Nos dias 9 e 10 de outubro, no Centro Fecomercio de Eventos São Paulo, a feira 
Private Label Brazil, focada exclusivamente no mercado de Marcas Próprias e 
Terceirização, ofereceu às empresas de diferentes segmentos um espaço para 
conhecer potenciais parceiros e oportunidade de expandir serviços. A Private 
Label é a única feira de negócios para o setor na América Latina, que estimula 
investimentos para o desenvolvimento de marcas próprias no Brasil.

SOBRE O EVENTO



NÚMEROS 2019

51 marcas
expositoras

2.067 visitantes 
qualificados

14 estados
representados

2.100 m²
de exposição



CONTEÚDOS

Apresentações dos maiores especialistas 
do setor, que discutiram sobre tendências 
e novos negócios em Marcas Próprias. 
Foram dois dias de conteúdo focado, com 
o objetivo de promover pro�ssionalização 
e o desenvolvimento do setor no Brasil.

Marcas Próprias: da estratégia à execução - como 
a indústria e varejo podem ter sucesso com 
marcas próprias.

Público-alvo: Executivos e empresários de redes 
varejistas e de indústrias de bens de consumo. 
Pro�ssionais que trabalham em empresas presta-
doras de serviços envolvidas na cadeia de desen-
volvimento e distribuição de Marcas Próprias.

PRIVATE LABEL TALKS

WORKSHOP FGV-SP

14 HORAS DE CONTEÚDO



rodada de negócios
A Rodada de Negócios Private Label 
2019, que ocorreu nos dias 09 e 10 de 
Outubro, ofereceu às empresas exposi-
toras e potenciais compradores, realiza-
rem negócios por meio de reuniões in-
dividuais e pré-agendadas. O serviço foi 
oferecido EXCLUSIVAMENTE para ex-
positores.

212 REUNIÕES REALIZADAS

VAREJISTAS PARTICIPANTES:

AMICCI   |   ATAKAREJO   |   CARREFOUR   |   DPSP   |   EXTRAFARMA   |  
LOPES |  PANVEL   |   GPA   |   PETLAND   |   SUMIRÊ



PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

APOIO INSTITUCIONAL:

PARCERIA ESTRATÉGICA:

parceiros e apoiadores

APOIO DE MÍDIA:

AGÊNCIA OFICIAL 
DE VIAGEM:

FORNECEDORA OFICIAL
DE RADIOCOMUNICAÇÕES LOCAL:



expositores



espaço inove
O Espaço Inove deu acesso para o visitante ao mundo das marcas próprias. O objetivo do 
espaço é expor os produtos e lançamentos das diversas redes varejistas no segmento de 
marcas próprias.



Marcas Próprias: da estratégia à execução - como 
a indústria e varejo podem ter sucesso com 
marcas próprias.

Público-alvo: Executivos e empresários de redes 
varejistas e de indústrias de bens de consumo. 
Pro�ssionais que trabalham em empresas presta-
doras de serviços envolvidas na cadeia de desen-
volvimento e distribuição de Marcas Próprias.

SATISFAÇÃO DO VISITANTE

ÓTIMO

REGULAR

BOM
57%
33%

10%



SATISFAÇÃO DO CONTEÚDO 
PRIVATE LABEL TALKS

60% ÓTIMO
30% BOM
10% REGULAR



44% ótimo

30% bom

26% Regular

realização de negócios
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