Boletim N° 1

Exposição Internacional de Plástico Consolidada na Argentina
Sob o lema:

Uma indústria comprometida com o meio ambiente, a
economia circular e a inovação

CAIP organiza a cada dois anos uma das mais importantes exposições
internacionais da indústria plástica da América Latina: Argenplás.
Com um grande número de empresas que participaram e centenas de
operações comerciais, a Exposição Internacional de Plásticos, Argenplás,
abre suas portas a cada dois anos para visitantes de todo o mundo,
consolidando-se mais uma vez como a mais importante exposição de
plástico do mundo. Argentina e uma das mais prestigiadas da região.
Os setores da indústria do plástico que estarão presentes na XVIII
Exposição Internacional de Plásticos, Argenplás 2020, são:
• Embalagem,
• Automotivo e Transporte
• construção
• Engenharia Elétrica
• Eletrônica e mecânica
• telecomunicações

• produtos domésticos
• médico e cuidados de saúde
• Fabricação de produtos plásticos
• fabricação de borracha
• Processamento de borracha
• Indústria química
• Embalagem / distribuição
• Construção de máquinas e instalações
• Agricultura
• Técnica médica / mecânica de precisão
• Tecnologia da informação e comunicação
• Energia / técnica fotovoltaica
• Esporte / tempo libre
Mais de 17 mil visitantes do mais destacado perfil profissional como
empresários, executivos, engenheiros, técnicos e profissionais
relacionados ao setor, fabricantes, transformadores e usuários de
produtos plásticos, transformadores de matérias-primas, pessoas de nível
gerencial, tecnologia e produção, vendas e marketing; Eles já estão
pensando na Argenplás 2020, a maior reunião de negócios da e para a
indústria de plásticos na Argentina e em todos os países de língua
espanhola.

Convidamos você a visitar o site da Argenplás 2020 para saber mais sobre
o que você pode viver durante o que será o evento mais importante do
ano: http://www.argenplas.com.ar/por

ARGENPLAS: XVIII Exposição Internacional de Plásticos
Data: 8-11 de junho de 2020
Número de visitantes: + 18.000 (de acordo com o PSR 2018)
Horário de exibição: 14:00 às 20:30
Horário de credenciamento: 13:45 às 20:00
Local: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s / n
Pavilhões: 1 - 2 - 3 - 4
Organizadores: CAIP - Câmara Argentina da Indústria do Plástico
Marca: MBG & EVENTS
EVENTOS PWI do mercado
Catálogo oficial, imprensa e divulgação: Emma Fiorentino Publishing
House.
É proibida a entrada de crianças menores de 18 anos, mesmo que
acompanhadas por uma pessoa idosa.
Evento exclusivo e gratuito para profissionais do setor que realizaram
seu pré-credenciamento através do site ou apresentando o convite.

