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FEIRA ANUAL VS. FEIRA BIENAL
Cada vez que acontece alguma mudança no calendário de feiras 

do setor, ocorre um pequeno reboliço no meio dos expositores direta-
mente envolvidos, podendo ou não, dependendo dos casos e interesses, 
gerar tentativas de boicote. Pessoalmente, consideramos essas mano-
bras de sabotagem como pura ingerência nos negócios alheios, uma 
vez que se trata de uma decisão tomada por uma empresa distinta, 
independente e, pior ainda, que não existe obrigação nenhuma em 
participar de cada edição do evento, seja ele anual ou não. 

A maneira com a qual, no Brasil,  as feiras e eventos são trabalha-
dos é de deixar qualquer um perplexo quanto aos resultados eventual-
mente alcançados! Estandes ou pavilhões imensos se transformam em 
pequenas Oktoberfest; empregados com pouco  - ou nenhum - poder 
de decisão ficam horas a fio beliscando salgadinhos variados e en-
tornando o maior número possível de copos. O evento já fechou suas 
portas à horas e os boas vidas continuam titubeando de um estande 
para o outro, buscando uma derradeira bebida... enquanto as pessoas 
com real poder de decisão já se foram, faz tempo. 

A pergunta é simples: é melhor participar anualmente de um 
evento, aproveitando a oportunidade para fazer contatos com clien-
tes atuais e potenciais, de forma racional, organizada, confortável e 
sem excesso de álcool, ou promover libações caras e improdutivas a 
cada dois anos? Para quem já visitou eventos nos Estados Unidos, na  
Europa e na China, onde não existe essa farta distribuição de bebidas, 
a resposta é bastante clara.

Estar presente sempre, com uma área eventualmente mais mo-
desta, porém com atuação mais efetiva é mais rentável. O contato 
pessoal com os clientes é mantido, as novidades podem ser mostradas 
e os inúteis que só visitam as feiras por divertimento irão, rapidamen-
te, desaparecer. Afinal, o que realmente importa é a qualidade dos 
contatos e não... a quantidade! Tal como ocorre com a  propaganda, 
é melhor estar sempre anunciando, mesmo de forma mais modesta, 
do que fazer uma página dupla a cada dois anos.

Boa leitura!
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Your
OPTIMIZE™

Ótima qualidade, excelente sabor e grande 
economia? Com nossos ingredientes, você 
realmente poderá ter tudo isso. Nossos 
especialistas em formulação mostrarão como 
nosso portifólio de edulcorantes pode ser 
adicionado e integrado em suas novas bebidas  
já existentes para produzir a bebida ideal. Um 
produto com menos açúcar, menos calorias e 
mais sabor para seus consumidores, e custos 
mais baixos de fabricação para você. Você   
não acredita que poderá otimizar suas bebidas? 
Maiores informações aprenda melhor  
www.yourdrinksolutions.com

Como resultado de nosso patrimonio, a Tate & Lyle entende como adoçar melhor do que ninguém. Nossa 
equipe de especialistas de Beverege OPTIMIZE™ escolherá a combinação exata de ingredientes para seus 
produtos, a fim de reduzir os custos e aumentar suas margens.
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Portanto, formule as suas bebidas com a Tate & Lyle – e não tenha dúvida que cada gota poderá fazer 
você economizar dinheiro. Contacte-nos agora mesmo em yourdrinksolutions@tateandlyle.com


