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INFORMATIVO ABLAQUARIOFILIA
PRESIDENTE DA ABLAQUARIOFILIA PARTICIPA DE EVENTO DE AQUARISMO EM NATAL

FEIRA DE AQUARISMO DO RIO GRANDE DO NORTE
O Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, participou em Natal/RN da Feira
de Aquarismo do Rio Grande do Norte- FEAQUARN, que ocorreu de 7 à 14 de outubro, sendo um evento que
teve o objetivo de divulgar a área de aquarismo, estimulando novos aquaristas, introduzindo mais
conhecimento aos experientes e fortalecendo a cadeia produtiva da aquicultura ornamental e aquariofilia.
Durante a feira circularam 400.000 visitantes.
Em 2018, será organizado em Natal a FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO já tem data marcada: Entre 20 e
23 de outubro. Em breve enviaremos maiores informações.

www.ablaquariofilia.org.br

abla@ablaquariofilia.org.br
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INFORMATIVO ABLAQUARIOFILIA
ABLAQUARIOFILIA APRESENTA NOVA LOGO E DOMÍNIO WEB

A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia –
ABLAQUARIOFILIA, apresenta aos associados a nova
logomarca da entidade assim como o novo domínio de
acesso web.
As alterações tem por objetivo representar a
gestão profissional que vem sendo realizada pela
Associação, apartir de agora nosso site que em breve
será lançado como um portal de referência para o setor,
pode
ser
acessado
no
seguinte
link:
www.ablaquariofilia.org.br
Os novos e-mails para contato são:
assessoria@ablaquariofilia.org.br
presidencia@ablaquariofilia.org.br
abla@ablaquariofilia.org.br

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABLAQUARIOFILIA REALIZA REUNIÕES COM O GRUPO NURNBERG MESSE

O Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, Sr. Ricardo Dias, reuniu-se em São Paulo com
os dirigentes do grupo Nurnberg Messe para tratar da organização do pavilhão da aquariofilia durante a PET SOUTH
AMERICA 2018. Em 2018 o presidente está pleiteando junto a Nurnberg Messe uma posição estratégica de destaque
ao setor, além de condições que possibilitem uma maior adesão. Também foi proposto pelo Presidente uma área
destinada a exposição de peixes durante a feira.
Também foi pauta da reunião a participação institucional da ABLAQUARIOFILIA na Interzoo, que é a feira de
maior importância para o setor produtivo que existe no mundo. Na construção da proposta, os Associados que
desejarem, poderão utilizar a sala de reuniões do stand da ABLAQUARIOFILIA para realização de reuniões com
fornecedores.

www.ablaquariofilia.org.br

abla@ablaquariofilia.org.br

