
Acil lança aplicativo da FENACIL 2019 

App terá game e prêmios para quem for ao Shopping Nações 

 

O Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de Industrial de 

Limeira (Acil) apresentou nesta terça-feira, 19 de fevereiro, o aplicativo para 

smartphones que será utilizado durante a FENACIL. Em 2019, a Feira de 

Empreendedorismo e Negócios será realizada nos dias 22, 23 e 24 de maio, no 

Shopping Nações.  

Antes de a FENACIL começar, o visitante poderá conferir no aplicativo toda a 

programação de palestras, workshops e rodadas de negócios e escolher do que 

quer participar. O aplicativo avisará quando chegar o horário de cada atividade. 

Também por meio dele, o usuário poderá enviar perguntas aos mediadores e 

participantes dos painéis. 

No app FENACIL haverá ainda o mapa da feira, com o local onde estarão todos 

os expositores, notícias sobre o evento e um game para tornar a participação do 

público ainda mais interessante. Os participantes do game concorrerão a 

prêmios como um ano de aluguel de veículos e de aulas de inglês. 

Para baixar o aplicativo basta inserir a palavra “FENACIL” na AppleStore ou no 

Google Play. “O foco do aplicativo é a interação. Por meio dele, os expositores 

terão acesso também à lista de participantes do evento”, revelou Alessandro 

Vieira, do Núcleo de Jovens Empreendedores. 

Edição 2019 

Neste ano, a FENACIL terá 70 estandes espalhados pela área de eventos do 

Shopping Nações. A expectativa é de que 4,5 mil pessoas passem pela feira. 

“Tenho certeza de que será uma excelente oportunidade de negócios para todos 

devido a ampla cadeia de relacionamentos que se formará no evento”, avaliou 

José Mário Bozza Gazzetta, presidente da Acil. 

No total, a FENACIL terá seis rodadas de negócios, três arenas com palestras 

sobre os temas conhecimento, negócios e startups e a expansão da Arena 

Degustação, onde empresários do ramo alimentício poderão expor os produtos 

e oferecer para os visitantes provarem.  

A expansão da FENACIL só é possível graças a estrutura do Shopping Nações, 

consolidado como o principal espaço para eventos de grande porte em Limeira. 

“Empreendedorismo e inovação também fazem parte da história do Shopping 

Nações. Por isso, já estamos trabalhando para que a edição de 2019 repita o 

sucesso do ano passado”, disse Luciana Bragante Nasr, administradora do 

Nações. 

 


