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Music fair stirs up the industry in Rio de Janeiro 
 
 

 
 
The International Music Fair (Expomusic) arrives in Rio de Janeiro for a regional stage in the 
city on November 9 and 10. Focusing on closing deals, the event that will take place at Windsor 
Guanabara Hotel, in the City Center, will gather professionals from this sector and the industry 
of musical instruments, audio, lighting and accessories. 
 
So far, 38 manufacturers have confirmed presence and promise to show the most modern and 
interesting novelties in the industry. Shop owners, musicians, DJs, luthiers, audio technicians, 
producers and other professionals will be able to test lots of novelties in an area dedicated to 
experimenting new instruments and equipment. 
 



 
 
“The potential to generate sales during the event is huge, but the fair it is ultimately a platform 
to connect professionals and the industry. As the end-of-year festivities approach they heat up 
the sector”, says Abdala Jamil Abdala, president of Francal Feiras, the company promoting the 
event along with Abemúsica. 
 
The Rio de Janeiro regional stage is the second promoted by Expomusic in 2018. The first was 
in Recife, capital of Pernambuco. The national stage will happen in 2019. The 35th Expomusic, 
that will involve the entire production chain of this industry, with content, innovation and 
entertainment for professionals and music lovers, will take place between May 15 and 19, 
2019, in Anhembi, São Paulo. 
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Feira de música movimenta o setor no Rio de Janeiro 
 
A Feira Internacional de Música (Expomusic) desembarca no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de 
novembro, e promove uma etapa regional na cidade. Com foco no fechamento de negócios, o 
evento, que acontecerá no Windsor Guanabara Hotel, no Centro, reunirá profissionais do setor 
e a indústria de instrumentos musicais, áudio, iluminação e acessórios. 
 



Até o momento, 38 fabricantes já confirmaram presença e prometem apresentar o que há de 
mais moderno e interessante na indústria. Lojistas, músicos, djs, luthiers, técnicos de áudio, 
produtores e outros profissionais poderão testar diversas novidades numa área dedicada à 
experimentação de novos instrumentos e equipamentos. 
 
"A feira tem um potencial enorme de gerar vendas durante a sua realização, mas é, sobretudo, 
uma plataforma de conexão entre os profissionais e a indústria. Principalmente com a 
proximidade das festas de fim de ano, que aquecem o setor", afirma Abdala Jamil Abdala, 
presidente da Francal Feiras, promotora do evento ao lado da Abemúsica. 
 
A etapa regional do Rio de Janeiro é a segunda promovida pela Expomusic em 2018. A primeira 
foi realizada no Recife, capital de Pernambuco. Em 2019, acontecerá a etapa nacional. A 35ª 
Expomusic, que envolverá toda a cadeia produtiva do setor, com conteúdo, inovação e 
entretenimento para profissionais e apaixonados por música, ocorrerá de 15 a 19 de maio de 
2019, no Anhembi, em São Paulo 
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