
É hora de voltar a
conecta-nos…

…

ligar-nos ao mundo
através dos negócios

EXPO
RUEDA
Internacional de Negocios

Paraguay 2022



O maior evento de negócios multissetorial
no Paraguai, realizado durante a Expo

Feira Internacional da Pecuária, Indústria,
Agricultura, Comércio e Serviços de

Mariano Roque Alonso, ‘’Expo’’.

SOMOS



Na segunda-feira, 18 de julho e terça-feira, 
19 de julho, 2022, empresários de todo o 

mundo poderão realizar reuniões de 
negócios, presencial e virtualmente, através 

de uma plataforma inovadora de
autogestão de reuniões.

QUANDO



Alemanha, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, China,
Cingapura, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Índia, Itália,

México, Paraguai, Polônia, Portugal, Reino Unido, 
Taiwan, Turquia, Uruguai.

Indicadores
de referência

Intenções de negócios
>$ 190 milhões

(74% de comércio exterior)

Participação média

20
países

900
empresários

600
empresas

45
setores



A EXPO RUEDA é um evento aberto a
participantes de todos os setores da

economia que desejam comprar, vender
e/ou investir, gerar alianças de negócios

e conhecer outros mercados.

Participan:

QUEM
PARTICIPA

• Agentes comerciais

• Agências de promoção de comércio exterior
  e investimentos

• Agricultores e pecuaristas

• Distribuidores

• Entidades governamentais nacionais e
   internacionais

• Empresas industriais

• Entidades governamentais nacionais e
   internacionais

• Importadores e Exportadores

• Investidores

• Fornecedores de matérias-primas, insumos e
  serviços diversos



Um novo formato
de acordo com as tendências globais
com reuniões híbridas e feira virtual,

com loja online e Marketplace.

EM 2022...
PROPOMOS



• Pré-inscrição de participantes internacionais:
 A partir de 17/05/2022

• Inscrição de participantes gerais:
06/06/2022

• Habilitação de solicitação de reuniões:
 07/04/2022

• Encerramento de solicitação de reuniões:
18/07/2022

• Entrega da agenda digital:
A partir de 17/07/2022

• Evento:
   18/07/2022 e 19/07/2022

• Disponibilidade do catálogo digital:
22/07/2022

Cronograma
de participação:



ATIVIDADES

Reuniões de negócios
Visita guiada ao recinto de feiras
Conferências e seminários sobre

como fazer negócios no Paraguai.



Gratuita

A participação na
RODADA INTERNACIONAL

DE NEGÓCIOS 2022 da EXPO é



www.exporuedapy.com

@exporuedapy

Expo Rueda Internacional
de Negocios Paraguay

@Exporuedapy

@ExpoRuedaPy

internacionales@exporuedapy.com 

 +595 972 190 281

Para mais
informações:



EXPO
RUEDA
Internacional de Negocios

Paraguay 2022

Conectamos você com o mundo


