


A SUPERAMAS, melhor evento do comércio varejista 
de Mato Grosso do Sul, que engloba Congresso, Visitas 
Técnicas e Feira de Negócios, vai comemorar 30 anos 
de história com a edição de 2020, nos dias 15, 16 e 17 de 
setembro, no Centro de Convenções e Exposições Albano 
Franco, em Campo Grande (MS).
E o trabalho já começou. A AMAS – Associação Sul-Mato-
Grossense de Supermercados - e o SINDSUPER – Sindicato 
do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo 
Grande -  como entidades promotoras, negociaram 60% dos 
espaços para estandes ainda durante o evento de 2019. 

A comercialização está a todo vapor. 
Adquira já o seu espaço e ganhe vantagens pela antecedência.

Seja patrocinador.

                 Acesse o Projeto dos Expositores
e obtenha informações detalhadas.

Contato

 telefone: (67) 3356-4450 

 e-mail: cti@amasms.com.br 

 site: amas@amasms.com.br

Clique aqui!
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Empresas que já 
renovaram participação 
na Super Amas.

http://amasms.com.br/wp-content/uploads/2020/01/projeto_expositores_super_amas_2020.pdf


FOI ASSIM...

Boas-Vindas

Palestra Magna

2019
Forte alavanca para 

2020. É o que podemos 
considerar a SUPERAMAS 2019, 

realizada nos dias 10, 11 e 12 de 
setembro, no Centro de Convenções 

e Exposições Albano Franco, em 
Campo Grande-MS. Três dias de 
atualizações, relacionamentos e 

bons negócios.

O sucesso foi desenhado a partir do almoço de boas-vindas oferecido pela 
empresa DMCard aos supermercadistas da Capital e do interior no Novotel.

O palestrante internacional Marcos 
Souza, falou para mais de 350 pessoas 
sobre o tema “Seja Extraordinário”, ao 
abrir a programação da SUPERAMAS 
2019, na tarde de terça-feira (10).

Solenidade de abertura 

Abertura da Feira de Negócios

Na mesa de autoridades os anfitriões, presidentes da AMAS, Edmilson Verati, e do SINDSUPER, Luiz Tadeu 
Gaedicke, receberam o governador do Estado, Reinaldo Azambuja; o presidente da ALMS - Assembleia 
Legislativa/MS -, Paulo Correa; o  Diretor da ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados -, Adeilton 
Feliciano do Prado; o presidente da Fiems – Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul -, Sérgio 
Longen; e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, que representou 
o Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

O governador Reinaldo Azambuja, 
participou da inauguração da Feira 
de Negócios e, com o presidente 
Edmilson Verati, visitou os expositores 
conhecendo de perto a força, o 
crescimento e o impacto que o setor 
de supermercados proporciona ao 
desenvolvimento da economia de Mato 
Grosso do Sul.



Congresso 

Visitas Técnicas 

Público

Evento Feminino

Feira de Negócios 

O Evento Feminino atraiu em 2019 
mais de 100 mulheres

20% maior em relação a 2018, 400 
marcas negociadas pelos 50 expositores 
nos estandes construídos em espaço 
de 3.254 m². Inúmeras novidades em 
produtos e serviços, principalmente 
na área tecnológica, foram vistas e 
negociadas a preços e condições 
exclusivas. 

Palestrantes e consultores de renome nacional 
e internacional apresentaram conteúdo de alta 
relevância sobre gestão e o futuro da relação entre 
marcas, supermercados e consumidores, em um 
mundo cada vez mais tecnológico voltado para a 
satisfação do consumidor.

Encontro eminentemente imersivo, que propiciou 
aos 90 participantes (da capital e do interior), 
contatos com novos modelos de gestão e troca de 
experiências entre visitantes e visitados:  grupo 
RFK, fabricante da cerveja Bamboa, em Campo 
Grande e Fort Atacadista Parati.

4 mil visitantes entre proprietários, executivos e 
compradores de grandes, pequenas, médias e 
microempresas dos segmentos de hipermercados, 
supermercados, cash &carry (atacarejos), 
conveniências, mercearias, padarias, indústrias, 
atacadistas e distribuidores. Universo completo na 
relação comprador /fornecedor/consumidor.

Depoimentos

Mesmo com o mercado incerto e tantas mudanças 
ocorrendo em nosso País, conseguimos trazer os 
principais fornecedores da cadeia produtiva de Mato 
Grosso do Sul. Aumentamos em 20% o número 
de empresas expositoras e em 33% o total de 
parceiros, em relação a 2018. Isso nos faz acreditar na 
concretização de uma rede altamente conectada que 
anualmente reúne varejistas, distribuidores, indústrias 
e prestadores de serviços. Em 2020, tenho certeza, o 
sucesso será ainda bem maior.

Edmilson Verati - Presidente da AMAS

“A Superamas tem trazido resultados satisfatórios a cada ano e como representante 
da indústria e industrial, faço sempre questão de participar”, afirmou Sérgio Longen, 
além de sublinhar a participação do SESI, SENAI e IEL, na SUPERAMAS 2019.

“2019 foi uma edição de efeito altamente positivo. Nossos expositores, 
patrocinadores e supermercadistas estão de parabéns. Sempre acreditamos na 
SUPERAMAS e, neste ano, ela nos surpreende em termos de empresas participantes 
e visitantes”, apontou Adeilton. 

“Um evento fantástico que foi muito além dos objetivos propostos, superou as nossas 
expectativas”, exclamou o presidente do SINDSUPER, Luiz Tadeu Gaedicke.

“Que possamos continuar crescendo e promovendo o 
desenvolvimento do nosso Estado.”

Sérgio Longen - Presidente da FIEMS

Adeilton Prado - Diretor da ABRAS

Luiz Tadeu Gaedicke - Presidente do SINDSUPER

Reinaldo Azambuja - Governador de Mato Grosso do Sul



EXPOSITOR, 
adquira já seu espaço na maior feira 

varejista do Mato Grosso do Sul

Empresas confirmadas na Superamas 2020

Sejam 
bem-vindos 

à nossa feira
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AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados.
Rua Delegado Jose Alfredo Hardman, 308
Bairro Veraneio - Parque dos Poderes CEP: 79037-106

Assessoria de Comunicação
Fone: (67) 3356-4450
Celular: (67) 9-9985-3896 
E-mail: comunicação@amasms.com.br / suellen.comunicacao@amasms.com.br
Campo Grande/MS

Clique aqui e veja fotos da Superamas!

http://amasms.com.br/galerias/
http://amasms.com.br/galerias/



