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Euroshop recebe inúmeros visitantes e mostra 
tendências 
 
 

São Paulo, Março 2014 – A Euroshop, uma das mais expressivas feiras dirigidas ao 

setor supermercadista, que aconteceu em Düsseldorf, Alemanha, em fevereiro último, 

recebeu a visita de importantes redes supermercadistas da Europa, representadas pelos 

seus proprietários e profissionais da área técnica; de fabricantes de equipamentos para 

todas as seções das lojas; e uma significativa presença de empresários brasileiros em 

busca das tendências do setor. 

 

Realizada a cada 3 anos, a Euroshop é responsável por fomentar negócios de “peso“, o 

que não foi diferente para a ebm-papst que pode identificar alguns movimentos de 

mercado e, inclusive, intenções de empresas em estabelecer negócios no Brasil, o que 

se reflete diretamente nas operações da filial brasileira.  

 

“A presença da ebm-papst, incluindo representantes da filial Brasil, é fundamental nesse 

evento, pois além de fortalecer a relação com os clientes que visitam a feira, também 

temos a oportunidade de conhecer novos clientes que procuram diferencias tecnológicos 

e de performance, exatamente o que a ebm-papst tem de melhor a oferecer em seus 

produtos“, afirma Daniel Marcucci, Gerente de Vendas da ebm-papst Brasil que participou 

do evento. 

 

Um dos destaques da ebm-papst na Feira foi a linha AxiCool, ideal para utiização em  

evaporadores e câmaras frias. Além da eficiência, robustes e vida útil elevados, a 

facilidade para a manutenção do equipamento, como a limpeza do aletado, é o ponto alto 

desta linha.  

 

A linha ESM (energy saving motors) que apresenta uma eficiência impresisonante de até 

70%, e é  utilizada em balcões e expositores, estava presente nos estandes de diversos 

cliente de peso na feira, assim como o premiado difusor AxiTop,  que apresenta um 

aumento de até 9% na vazão com reduzão de até 7,2dB, e já está disponível no mercado 

brasileiro. 

 

“No início do segundo semestre, teremos o lançamento de um equipamento de elevada 

tecnologia, o Flow Grid, que instalado na tomada de ar possibilita sensível diminuição no 

nível de ruído, e foi visto pelos visitantes da Euroshop com bastante interesse“, 

acrescenta Daniel. 
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Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está 
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado e 
Revendas e Distribuidores no Brasil. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  


