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Expofood expects to bring another 45,000 to Riocentro 

 
Disclosure: Super Expofood | https://bit.ly/2Cd8kXd 

From March 19 to 21, Rio de Janeiro will host the 31st Super Rio Expofood. The fair, which 
brings together professionals and companies from the supermarket, baking, hotel, 
convenience, bars, and restaurants sectors, is expected to bring over 45,000 people to 
Riocentro, in the Western Zone. It's not just the number of visitors that impresses. For three 
days, 500 companies promise to expose novelties that will be available in 200 of the largest 
supermarkets in the country in the coming months. 

Disclosure: Super Expofood | https://bit.ly/2Cd8kXd 

In addition to generating business opportunities, Super Expofood will also host the 53rd 
edition of the Brazilian Association of Supermarkets Convention (Abras). Under the theme 
"Consumer transforming retail", the conference will feature lectures and panels that will 
discuss new shopper profiles, challenges and opportunities in the consumer market, 
technological innovations and expansion strategies, among other topics. 

 
Disclosure: Super Expofood | https://bit.ly/2Cd8kXd 

Organized by the Supermarkets Association of the State of Rio de Janeiro (Asserj), the fair 
expects to generate 8,000 direct and indirect jobs, in addition to a R$ 30 million investment 
forecast in lodging and tourism. At www.superrioexpofood.com.br., the public can check the 
schedule and register, which is free for professionals in the industry. 
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Expofood espera levar mais 45 mil ao Riocentro 
 
O Rio de Janeiro recebe, entre 19 e 21 de março, a 31º Super Rio Expofood. A feira, que 
reúne profissionais e empresas dos setores de supermercado, panificação, hoteleiro, 
conveniência, bares e restaurantes, deve levar mais de 45 mil pessoas ao Riocentro, na zona 
Oeste da cidade. Não é só o número de visitantes que impressiona. Durante três dias, 500 
empresas prometem expor novidades que vão chegar à mesa dos consumidores nos 
próximos meses para 200 dos maiores supermercados do país. 
 
Além de gerar oportunidades de negócios, a Super Expofood também sediará a 53ª edição 
da Convenção Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com o tema "O consumidor 

https://bit.ly/2Cd8kXd


transformando o varejo", a conferência contará com palestras e painéis que vão debater os 
novos perfis de shoppers, desafios e oportunidades do mercado consumidor, inovações 
tecnológicas e estratégias de expansão, entre outros temas. 
 
Organizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), a feira 
espera gerar 8 mil empregos diretos e indiretos, além de prever investimento de R$ 30 
milhões em hospedagem e turismo. No site www.superrioexpofood.com.br., o público pode 
conferir a programação, assim como fazer a inscrição, que é gratuita para profissionais do 
setor. 
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