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ebm-papst no ENTRAC Manaus 
 
 
 
A ebm-papst marca presença no ENTRAC - Encontro Tecnológico de Refrigeração e 
Ar Condicionado que se realiza nos dias 28 e 29 de agosto próximos, em Manaus 
(AM). 
 
Um dos principais focos da palestra de Leandro Taglieri dos Santos, Especialista de 
Mercado Ventilação e Ar Condicionado da ebm-papst, é a tecnologia GreenTech EC 
(eletronicamente comutado) aplicada em unidades de tratamento do ar. 
 
“Manaus é um mercado em desenvolvimento e levar aos profissionais que atuam não 
so na área de ar condicionado, comercializando produtos ou cuidando das instalações 
e manutenção, como de refrigeração, ventilação e telecom, informações sobre as 
mais avançadas tecnologias nessas áreas, é sem dúvida uma oportunidade 
incomparável”, declara Leandro. 
 
A questão da eficiência energética, da elevada durabilidade, facilidade de instalação e 
a construção compacta são vantagens da linha de moto-ventiladores da ebm-papst, 
que precisam ser mostradas ao mercado e a “nossa participação nos ciclos ENTRAC 
trazem retorno efetivo de conhecimento”, acrescenta Leandro. 
 
 
Local:  
Holiday Inn Manaus  
Av. Rodrigo Otavio, 3755 Distrito Industrial - Manaus  
Inscrições: entrac@nteditorial.com.br  (11) 3726-3934 
 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento 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. 
 
 
 
 

mailto:entrac@nteditorial.com.br

