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 Idéias florescentes 
 para o seu negócio 

80 % das empresas vieram do estrangeiro

20 % das empresas são da Alemanha

Aproximadamente 2.000 expositores
de 60 países apresentaram seus produtos na spoga+gafa do ano passado e para o
ano de 2015 já se inscreveram diversos “Top Players”.

De 30.08. a 01.09.2015
A principal feira mundial do setor verde irá abrir novamente as suas portas,
olhando para três dias agitados, rodeados por vegetação! 

Cerca de 40.000 visitantes profissionais
de aproximadamente 100 países vão viajar para Colônia no final do verão para participarem na
spoga+gafa – para descobrirem novas tendências, contatos e novas idéias.

240.000 m2 de área de exposição
irão oferecer-lhe entre outros, a maior coleção de expositores de mobiliário de jardim,
churrascos e decoração.



 Destaques no 
 verde 70 %

dos vistantes ficaram tão satisfeitos, que eles, com 
certeza ou muito provavelmente, voltarão em 2015.

Inquérito aos visitantes 2014

queriam indicar a Feira aos seus  
contatos comerciais. 

Inquérito aos visitantes 2014

Programa da spoga+gafa
Tendências atuais e inovações empolgantes e, naturalmente, o seu programa diversificado tornam a spoga+gafa o 
maior evento no mundo da jardinagem. Deixe-se levar pelas apresentações de produtos e inspire-se através delas, 
estabelecendo ao mesmo tempo contatos promissores de negócios. Paralelo a eventos comprovadamente de sucesso 
como  o Gartencentertag, a Cúpula da BHB, o “spoga+gafa in 100 Sekunden” e a IVG-Gartenparty os seguintes desta-
ques esperam por você:

Boulevard of ideas 
O concorrido boulevard atrai com idéias excepcionais para apresentações de produto bem-sucedidas. Aqui você  
obtém rapidamente uma visão geral das tendências e dos destaques atuais.

Plant park 
Deixe brotar 1.000 flores: Aproveite o verde maravilhoso a florescer nas charmosas decorações de jardim. Informe-se sobre 
os últimos desenvolvimentos nas técnicas para jardinagem, inclusive técnicas do uso da água e luz, assim como  os novos 
desenvolvimentos da bioquímica. Na spoga+gafa, cada dia você tem à disposição um programa interativo de informação. 

Landgard – Dias de encomenda de plantas 
Inspire seus clientes com as mais novas criações de jadinagem. Sugestões você encontra no “Dias de encomenda de 
plantas” do Landgard,  organização líder em comercialização na horticultura.

Barbecue park
Aqui o negócio fica quente: Na área aberta entre o Pavihão 7 e 8 os maiores fabricantes apresentam as atuais tecnologias,  
acessórios e idéias brilhantes em torno do tema “churrasco e churasqueira”. Shows ao vivo unem prazer e aventura.  

Novidade! TAG DES GARTENS, 29 a 30.08.2015 
Paralelo à spoga+gafa 2015, pela primeira vez ocorerá uma exposição de jardim para o público em geral, com muitas 
novidades em torno do tema jardim maravilhoso e prazer na jardinagem. Uma grande exposição de produtos, jardins 
temáticos, eventos informativos ricos em atividades tornam a spoga+gafa 2015 em uma aventura de jardinagem de 
360°- Os visitantes podem visitar gratuitamente a exposição no Pavilhão 8 ao lado da área aberta, assim como, no 
Rheinpark de Colônia.

Maiores informações sobre o programa veja no link abaixo www.spogagafa.de/events

90 %
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Eingang West

Entrance West

Eingang Süd
Eingang Ost

Eingang Nord

Entrance North

garden unique
Halle 10.2
Premium-Gartenmöbel

garden living
Halle 1, 2, 3, 9, 10.1, 11.1, 11.2
Gartenmöbel, 
Gartenausstattung,
Dekoration 

garden creation & care
Halle 5
Landgard P�anzen-Ordertage,
Pflanzen & Blumen,
Biochemie & Erden

Halle 6 
Maschinen & Zubehör,
Werkzeuge & Zubehör,
Gartenausstattung &  Häuser,
Wasser & Licht 

garden bbq & fun
Halle 7
Grill & BBQ,
Sport & Spiel, 
Camping & Freizeit

TAG DES GARTENS
Halle 8

Entrance East
Entrance South

Plants Ordering Days 5.1

1 

 Todo o mundo da 
 jardinagem 

Áreas da Feira 
Spoga + gafa é a feira de exposição líder mundial em produtos para jardim e lazer. 
Nela você vivencia todo o mundo de jardinagem. Descubra as últimas tendências e 
inovações, encontre-se com importantes produtores, comerciantes, tomadores de 
decisão e crie novas idéias para o seu negócio. 

Na feira líder do setor, você vai encontrar tudo o que brota e floresce e tudo o que  
os seus clientes precisam para os devidos cuidados do seu jardim, além disso você 
também encontra móveis, churrasqueiras e equipamentos esportivos. Enfim tudo  
para um perfeito desfrute do seu jardim. Graças à segmentação temática nas quatro  
áreas oferecidas - “garden creation & care”, “garden living”, “garden bbq & fun” 
e “garden unique” você encontra facilmente o tema que procura.

 Os grandes no jardim 
Este ano entre outras empresas estão a Biohort, Birchmeier, BM Massivholz, Briggs&Stratton, 
Compo, Floragard, Dometic Waeco, EDCO, emsa, o efsa Group (entre outras empresas estão 
Edelman, elho, Esschert Design, Hakbijl, Kaemingk), felco, fitt, Freund Victoria, friedola, Hartmann, 
Happy People, the hawita Group, Heissner, IKRA mogatec, ipv, Intex, Juliana, juwel, Keter, 
Koopmann, Landgard, Lechuzza, Mesto, ratioparts, Royal Beach, ScanCom, Scheurich, Sieger, 
Soendgen Keramik, tielbürger e videx que já asseguraram o seu espaço na área de exposição, que se 
estende por aproximadamente 200.000 m². 

Na área de Churrasqueira & Churrasco da inigualável exposição, os participantes já estão bem represen-
tados com excelentes marcas: barbecook, Boomex, Coleman EMEA, Rösle, WMF e Weber Stephen. 

Empresas de renome também já confirmaram a sua participação para o “garden unique”, incluindo,
entre outras Barlow Tyrie, Calma, Cane-Line, EMU, Glatz, Jan Kurtz, Nardi e Schaffne.

garden unique

Pavilhão 10.2
Móveis de jardim – Premium

garden living 

Pavilhão 1, 2, 3, 5.2, 9, 10.1, 11.1, 11.2 
Móveis de jardim
Equipamentos para jardim
Decoração
Esporte & Jogos
Camping & Lazer

garden creation & care 

Pavilhão 5
Landgard –  
Dias de encomenda de plantas 5.1,
Plantas & Flores,
Bioquímica & Terra

Pavilhão 6
Máquinas & Acessórios
Ferramentas & Acessórios
Equipamentos para jardim e casas,
Água & Luz

garden bbq & fun 

Pavilhão 7 
Churrasqueira & Churrasco

TAG DES GARTENS 

Pavilhão 8



 Outdoor Livings 
 Exclusivos 

O “garden unique”, o segmento premium do spoga+gafa, em  
2015 apresenta-se com uma exclusividade,  mais do que nunca 
orientado para o design. No ambiente elegante do Pavilhão  
10.2  lhe espera inovações de luxo para áreas externas, marcas de 
alta qualidade e tendências de primeira classe. Lá se encontram 
varejistas, instaladores, arquitetos, compradores, assim como 
construtores de renome. Deixe-se inspirar pelas criações exclusivas 
e pelas discussões estimulantes.

Além de fabricantes de alto nível o 
“garden unique” oferece também uma 
plataforma para jovens designers. No 
concurso “unique youngstar” você pode 
comprovar a sua criatividade. Um júri 
de renome premia as melhores criações 
em torno do tema “Outdoor Living”. 
Os protótipos podem ser apreciados na 
área “garden unique”.

Informações referentes ao concurso 
você encontra aqui:  
www.gardenunique.de/youngstar

“garden unique”

youngst run
iq

ue

Área Premium da spoga+gafa



Informe sua rede da possibilidade  
de confeccionar

› Convites personalizados
›  Material impresso com seu nome e sua logomarca

Parceiro com a spoga+gafa em

› Promoção em newsletter
› Disposição de material
› Troca de promoção online

 Serviços para parceiros 
Serviços de Parceiros – nós cuidaremos  
de tudo para você e para a sua rede

Sob medida para as suas necessidades
A Koelnmesse oferece a você e aos seus parceiros amplos pacotes de participação, bem 
como serviços personalizados. Nosso compromisso é garantir a você e à sua delegação 
uma participação ideal, assim como, altamente rentável na spoga+gafa. Nosso time 
internacional está constantemente à sua disposição para atendê-lo na sua língua local, 
como um parceiro de confiança, durante e após o evento.

Desafie-nos! Diga-nos quais são as necessidades e desejos da sua delegação. Rapida-
mente retornaremos a você com um programa de participação feito sob medida para o 
seu sucesso, assim como, criaremos uma campanha promocional para você.

Serviços para delegações

› Receção de boas vindas
› Acesso gratuito em eventos e workshops
› Acesso à business lounge incl. refeição e bebidas
› Matchmaking
› Assistência em viagem
› Turnê guiada no recinto da feira
› Suporte em idioma nativo



 Serviço para a sua rede 
A Koelnmesse é uma das lideranças mundiais em empresas de exposições e um parceiro forte e confiável 
para você. As cooperações com os nossos parceiros são sempre baseadas em benefícios mútuos. Nossos 
serviços são totalmente personalizáveis, elaborados para uma colaboração de longo prazo, de promissor 
crescimento mútuo e de sucesso. Nós oferecemos uma ampla variedade de serviços de apoio aos nossos 
parceiros para o fortalecimento das suas próprias redes.

Informe sua rede

Serviços para  
sua delegação

Como nosso “parceiro spoga+gafa”  
seu sucesso será garantido

Convites personalizados

Podemos preparar cartas-convite per-
sonalizadas, e-mails, textos e banners 
que podem ser distribuídos diretamente 
aos seus contatos. O seu nome e a sua 
logomarca estarão presentes em todas 
as mídias.

Recepção de boas vindas

Comece a sua visita com um meet-and  - 
greet. Aqui você vai encontrar num 
ambiente agradável, mais informações 
sobre o programa de sua delegação, os 
destaques e novidades do evento. 

Troca de promoção online

Aproveite os altos níveis do tráfego 
da website da spoga+gafa e garanta 
uma preeminente posição como nosso 
parceiro global.

Promoção em newsletter

Torne-se parte da rede de infor-
mação da spoga+gafa. Podemos 
comunicar a nossa parceria através 
dos nossos canais.

Material promocional impresso

Deixe-nos imprimir material promo-
cional com o seu nome e sua logo-
marca. Você terá acesso gratuito a 
uma grande variedade de material 
promocional.

Business Lounge

Faça uma pausa ou aproveite para 
aumentar a sua rede de negócios: a 
Business Lounge é o lugar certo para 
isso.

Assistência em viagem

Nossos parceiros globais de viagens estão 
à disposição para auxiliá-lo na sua chega-
da e partida da spoga+gafa. Cuidamos de 
todos os preparativos para a sua estada 
em Colônia. 

Matchmaking

Com a nossa possibilidade de pesqui-
sa, nós o ajudaremos a identificar os 
parceiros ideais. Você deixará Colônia, 
levando na sua bagagem os contatos 
certos para os seus negócios.

Turnê guiada no recinto da feira

Ficaremos contentes em conhecê-lo 
nos recintos da Feira, através desses 
passeios estruturados, elaborados 
para mostrar-lhe os ”highlights” do 
evento deste ano.

Acesso a Workshops

Participação em workshops que  
acontecerão durante a spoga+gafa 
no recinto da feira.

Matchmaking de delegações

Podemos organizar o encontro da sua 
delegação com outras delegações 
internacionais, visitantes da Feira. 
Garantimos o encontro com parceiros 
globais de negócios do seu interesse. 



 Serviços para suas delegações 
Nós convidamos você e a sua rede para participar nos nossos programas para 
delegações. Personalizado para você, desenvolvemos um programa que atenda 
às necessidades e exigências de seus membros.

Sua delegação pode visitar  
os eventos da spoga+gafa

› Boulevard of Ideas
O ”Boulevard of Ideas” está focado em ino-
vações e tendências. Em várias exposições e 
eventos, o ”Boulevard of Ideas” é a plataforma 
para os expositores apresentarem seus produtos.

› Barbecue park
O churrasco continua um dos temas mais 
quentes da cidade quando se trata do Jardim. 
No ”Barbecue park” da spoga+gafa os visi-
tantes serão atualizados. Quais as tendências 
internacionais que estão realmente definindo 
a indústria? As respostas podem ser encon-
tradas no ”Barbecue park” entre os Pavilhões 
7 e 8. Para se refrescar, aqui você encontrará 
o Jardim da Cerveja. 

› Plant park
A spoga+gafa 2015 floresce com a integragração dos dias de en-
comenda, pela principal organização de marketing da Alemanha 
em horticultura, a Landgard. Aqui, os visitantes podem desfrutar 
no Pavilhão 5 de uma grande variedade e uma atraente gama em 
produtos de viveiro, plantas em vasos e bens sazonais. O ”Plant 
park” também mostrará o mais recente dos produtores e jardinei-
ros na área ”Living Green”.

› IVG Garten Party 
Este ano, na Spoga + gafa, a IVG oferecerá no seu stand um brunch 
no dia 31 de agosto de 2015, a partir das 18:30 h. Desfrute desta 
concorrida festa de jardim no stand da IVG, no Boulevard North, 
stande no. 1. Lá, ao cair da noite, encontram-se fabricantes, for-
necedores, clientes e representantes da mídia da indústria hortícola, 
para fazer contato, trocar informações e terminar, socialmente, o dia 
entre colegas e profissionais do ramo.

Participe nestas excursões

TAG DES GARTENS – Colônia 2015

› Landgard
A organização líder em comercialização na horticultura da Alemanha, oferece uma um passeio com 
guia, nas suas instalações. Highlight: Você pode  participar num leilão. 

› Turnê para os Jardins de Inspiração em Appeltern, Países Baixos
Diversos arquitetos de jardins e paisagistas se deixaram inspirar por Van Gogh e criaram um jardim 
muito especial. A partir de abril poderão ser apreciados os jardins em ”De Tuinen van Appeltern”.

› Passeio  a Centros de Jardinagem
Diversos centros de jardinagem estarão de portas abertas e permitarão aos visitantes a oportunidade 
de ver os modelos e tendências mais recentes na Europa.

› Visita ao Jardim Botânico em Colônia ou Bona
Os jardins Botânicos de Colônia e Bona são fantásticos para visitar e estão abertos ao público.  
Desejando, podemos organizar uma visita personalizada para você.

Sinal verde para o mundo verde  
Venha para a Koelnmesse nos dias 29 e 30 de Agosto, no Pavilhão 8 e no Rheinpark em Deutz

Uma nova atmosfera invade a Cidade de 
Colônia. O ”TAG DES GARTENS” é muito mais 
que um evento clássico para o consumidor final. 
É o ponto de encontro para todos aqueles que 
sentem prazer em estar ao ar livre.

Aqui surge uma plataforma que une profis-
sionais, expositores, marcas de nome e um 
grande público. Uma verdadeira sensação de 
se estar girando 360° em torno de tudo, que 
torna um jardim uma experiência especial, 
como a variedade de palestras, jardins fantás-
ticos e um programa interativo. Produtores 
de renome garantem um vasto portfólio de 
produtos.
 
A programação do evento do TAG DES GARTENS 
(Dia do Jardim) oferece uma mistura colorida:

› Mercado de jardinagem  
Expositores de alto nível irão apresentar seus produtos e dar-lhe 
a orientação sobre o tema que lhe é de interesse.

› Conhecimento sobre jardinagem  
Todo o know-how em torno do tema jardim será apresentado 
no palco do evento, no pavilhão 8. 

› Diversão total no jardim 
o jardim se transforma em uma experiência emocionante para 
toda a família. O público participará diretamente, por exemplo 
em workshops de decoração, no manuseio de cortadores de 
grama, como jardineiros para grandes e pequenos jardins, como 
churrasqueiros, como cozinheiros e etc.

› Idéias para jardins  
Designer de jardins e patrocinadores de renome criam para você 
os mais diferentes jardins temáticos (recursos hídricos, plantas 
suculentas, jardim wellness, jardim de rochas, etc.)



Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
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Andreas Waupke
Tel. +49 221 821-2523
Fax +49 221 821-3408
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Pessoa de contato:

 A cidade da Catedral, Colônia 

A metrópole verde junto ao Reno
Vale a pena viajar para Colônia: O Reno, a Catedral, a cidade antiga, a cultura de cervejaria, assim como, inúmeros 
museus tornam a cidade, com os seus 2.000 anos de história, um dos pontos turísticos mais visitado da Alemanha. 

Porém Colônia não é apenas uma metrópole com construções imponentes, mas também, uma cidade verde. Com  
o “Rheinpark”, logo nas imediações da Feira e da zona verde (Grüngürtel), que contorna a Cidade e o seu centro, 
Colônia possui um sistema de áreas verdes incomparável. E o novo evento “Tag des Gartens” (Dia do Jardim) torna 
Colônia o destino ideal para os amantes de jardim.

Como local de feiras, Colônia goza de uma reputação mundial. A variedade de eventos de feiras internacionais, atrai 
anualmente mais de 2 milhões de visitantes de todo o mundo para a cidade. As vantagens da localização são óbvias: 
Colônia está situada no centro da região mais densamente povoadas da Europa.

A infra-estrutura de primeira classe garante uma acessibilidade ideal. Se de avião, de trem ou de carro, seja lá qual 
for a forma, com a qual você chega a Colônia, rapidamente você se sente em casa, pois como diz o ditado “a forma 
renana alegre de ser, torna qualquer estada em Colônia uma experiência agradável e inesquecível”. 

Durante 90 anos, a Koelnmesse vem unindo pessoas e mercados. A história de sucesso das Feiras de Colônia come-
çou em 1924 com a abertura do primeiro evento no recinto de exposições de Colônia-Deutz. Durante o “milagre 
econômico” da era pós-Segunda Guerra Mundial, a “Rheinische Messe” tornou-se um centro de comércio global. 
Hoje Koelnmesse tem o quinto maior complex de exposições do mundo e organiza cerca de 75 feiras de negócios em 
Colônia e em todo o mundo.  


