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IMTS proporcionará a você novas  
ideias e tecnologia de produção!
Mais de 115.000 tomadores de decisão do setor industrial, incluindo muitos 
dos seus concorrentes, participam da IMTS – The International Manufacturing 
Technology Show para obter idéias e encontrar respostas para seus desafios de 
produção. Na IMTS, você conhecerá as últimas novidades em tecnologia, terá 
acesso a treinamento de primeira classe e se conectará com seus colegas do setor. 

Na IMTS, os visitantes terão acesso a soluções para cortar custos e aumentar a 
produtividade. Eles sabem que para sobreviver e ter sucesso, precisam se manter 
a par das inovações tecnológicas e se manter à frente da concorrência!

Mais de 2.400 exposi-
tores, apresentando 
as últimas novidades 
em tecnologia
Expositores da Indústria de Tecnologia 
de Produção apresentarão seus pro-
dutos e soluções de produtividade na  
IMTS 2108, compartilhando a área de 
exibição, ocupando uma área de mais 
de 1,3 milhão de metros quadrados e 
representando mais de 30 países.

Estatísticas da Pesquisa de Opinião pós-IMTS 2016

86% 64% 95%
dos visitantes da IMTS 
tiveram sucesso em 
encontrar produtos e 
soluções de produção 
específicas

dos visitantes da IMTS 
fizeram novos contatos 
de negócio

dos visitantes ficaram 
satisfeitos com os 
expositores

IMTS – THE INTERNATIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW 2018

O mundo inteiro da tecnologia de produção em exibição
IMTS é o maior evento na área de produção industrial da América do Norte, apresentando as mais recentes tecnologias e 
soluções inovadoras. Para a comodidade dos visitantes, a IMTS é organizada em 10 pavilhões apresentando:

Usinagem abrasiva / 
Serralheria / Acabamento

 
Corte de metais

 
Controles e CAD-CAM

 
Fabricação / Laser 

 
EDM

 
Garantia da qualidade

 
Geração de engrenagens

Ferramentas &  
Sistema de fixação

Componentes de máquinas / 
Limpeza / Ambiental

  
Fabricação de aditivos



Integrated Automated, 
Motion & Drives USA

Surface Technology USA

ComVac USA

Colaboração  
internacional
Há 10 anos a IMTS formou parceria 
com a Hannover Messe EUA para trazer 
ainda mais tecnologia e soluções de 
produção para a IMTS. A IMTS 2018 
sediará 4 eventos em conjunto:

Quem deve 
participar da IMTS? 
Todos envolvidos na indústria 
de produção se beneficiarão da 
experiência proporcionada por uma 
vasta gama de tecnologia disponível na 
IMTS.

�� Executivos criando negócios
�� Tomadores de decisão envolvidos 

na compra de equipamentos de 
produção

�� Engenheiros responsáveis por 
identificar necessidades de 
maquinário

�� Superintendentes de fábricas 
responsáveis por instalação de 
equipamentos

�� Operadores experientes de 
equipamentos 

�� Todos os membros da equipe e 
fornecedores responsáveis por 
novas ideias

Foco da indústria
�� Aerospacial: Estar adiante na indústria 

de produção aerospacial exige recur-
sos de processamento, engenharia e 
de qualidade superiores.

�� Automotiva: O sucesso no setor au-
tomotivo exige que você se mantenha 
atualizado sobre a mais recente  
tecnologia de produção disponível no 
mercado.

�� Maquinário: Inovações estão por 
toda parte na IMTS. Você encontrará 
as soluções de que precisa entre os 
2.400 expositores. O melhor que o 
mundo da indústria tem a oferecer, 
quase 50 mil metros quadrados só 
de ferramentas de usinagem, além 
de ferramentário e fixação.  

�� Médico: A IMTS é o lugar para 
descobrir e aprender sobre as últimas 
novidades em tudo, desde fabricação 
molecular e micro fabricação até 
fabricação de aditivos, incluindo tudo 
o que você precisa para a fabricação 
e automação contínuas.

�� Geração de energia: Você encontrará 
as soluções de que precisa entre 
os 2.400 expositores da IMTS, no 
melhor que o mundo da indústria de 
produção tem a oferecer.  A IMTS é o 
lugar para descobrir e aprender sobre 
como alcançar as tolerâncias mais 
precisas, compreender os processos 
que ajuda peças usinadas a resistir 
ao desgaste e à falha prematura, 
e como enfrentar os desafios de 
superligas de alta tecnologia.

�� Entrada gratuita
�� 25 % de desconto para a IMTS 

Conference
�� Acesso ao International Business 

Lounge (Sala N226)
�� Serviço de ônibus (para visitantes 

hospedados em hotéis oficiais da 
IMTS)

�� Assistência de idiomas
�� Tours guiados pela exposição
�� Cupons de desconto para passeios, 

atividades locais e restaurantes

Pacotes atrativos para visitantes 
IMTS acredita que seus visitantes internacionais merecem atenção 
durante sua estadia. Por isso, eles recebem a oferta de um pacote 
especial para a IMTS 2018. Este pacote inclui:

�� Cupons de desconto para serviços 
de translado do aeroporto ao hotel e 
aos locais da feira

�� Tarifas reduzidas na United Airlines
�� Serviços de Matchmaking com expo-

sitores via MyShow Planner

Industrial Supply USA



Atrações em Chicago
Chicago é muito mais do que a terceira maior cidade 
dos Estados Unidos, é uma cidade hospitaleira. Chicago 
agrada a todos os gostos. Além do centro incrível, que 
inclui alguns dos maiores edifícios do mundo, Chicago tem 
um litoral inigualável e centenas de parques vibrantes.

Você pode visitar museus de classe mundial, jantar em 
um dos muitos restaurantes premiados com estrelas 
Micheline ou assistir a um show em um dos mais de 200 
teatros. As 10 principais atrações de Chicago são:

�� Millennium Park
�� Navy Pier
�� Art Institute of Chicago
�� Shedd Aquarium
�� The Field Museum
�� Museum of Science & Industry
�� Adler Planetarium
�� Skydeck Chicago
�� 360 Chicago (antigo John Hancock Observatory)
�� Lincoln Park Zoo

  
Chegar a Chicago é fácil, a cidade está situada no centro 
do país e possui dois grandes aeroportos internacionais.

Para mais informações, visite nosso website: www.imts.com/intl

IMTS – International Center e Lounge
A IMTS reconhece os desafios associados a visitar uma exposição em um país estrangeiro. Por isso, criamos o In-
ternacional Center. Nesta área, os visitantes podem ter um momento para descansar, se refrescar com uma bebida 
e agendar pequenas reuniões. Você também pode visitar 21 associações industriais de todo o mundo. 
  
O Internacional Center estará localizado no Prédio Norte do MacCormick Place, no Piso 2. O Internacional Lounge, aberto a  
todos os visitantes internacionais, estará na Sala N226.

A IMTS é o centro de  
tecnologia de produção de 
hoje, amanhã e sempre.
O Emerging Technology Center (ETC) da AMT estreou 
na IMTS 2004 como um lugar para formar, informar e 
estimular a comunidade da indústria de produção sobre 
inovações revolucionadoras, específicas para a indústria. A 
ETC se tornou o lugar “imperdível” da IMTS e é renomado 
em todo o mundo por expor as últimas novidades e 
tecnologias disruptivas que terão impacto na indústria de 
produção nos próximos anos. O atual Technology Center 
(TTC) irá mais uma vez formar e surpreender o público da 
IMTS, exibindo soluções do setor médico, aeroespacial e de 
energia, além de progressos na fabricação automotiva. Dê 
uma olhada nas inovações de ponta nos quatro mercados 
mais aquecidos da indústria de produção.

Programa da  
Conferência IMTS
25 % de desconto para visitantes internacionais
�� 4 dias de imersão técnica
�� Mais de 70 sessões técnicas

Principais tópicos incluem:
�� Inovações do processo de fabricação

�� Fabricação Aditiva / Alternativa
�� Operações de fábrica

�� Automação / Robótica
�� Qualidade / Inspeção / Metrologia

�� Indústria 4.0 / IIoT

Registre-se hoje  
mesmo no site 

www.imts.com/intl


