PET CONECTA DIGITAL: evento reúne especialistas do mercado pet e veterinário
PET South America e PET VET promovem evento online gratuito com dois dias de
conteúdos

Especialistas do mercado pet e veterinário irão se reunir no evento PET CONECTA DIGITAL
para apresentar as tendências, perspectivas e os principais assuntos que irão aquecer e
contribuir para o desenvolvimento do setor. A transmissão ocorrerá nos dias 13 e 14 de
setembro, das 18h às 21h, no site oficial. O evento é organizado pela promotora
NürnbergMesse Brasil e conta com a participação dos patrocinadores PLASPET, PET
BONE, SPOT, THREE CATS, THREE DOGS, e com o apoio da PET MED e PRATIPET.
A abertura do PET CONECTA DIGITAL terá uma palestra sobre o cenário econômico
pós-pandemia e as tendências de consumo para o mercado PET e Veterinário, por Gregory
Ribeiro, analista de pesquisa da indústria de pet care na empresa Euromonitor International.
Em seguida, Marco Antônio Gioso, médico-veterinário, mestre e doutor pela Universidade
de São Paulo (USP), abordará o tema Comportamento do novo empreendedor
pós-pandemia e, em sequência, Amanda Simões, proprietária do Lord Pet Store e criadora
do Treinamento Comece Certo, fala sobre a gestão inteligente para aumentar o lucro do seu
pet shop. Encerrando o primeiro dia, William Galharde, o sócio proprietário da Galharde
Academy irá palestrar sobre como agregar valor na técnica de banho e tosa.
No segundo dia do evento, Fábio Amorim, Presidente da Confederação Brasileira de
Cinofilia, debate sobre Cães e o Setor Pet sob a Ótica da Cinofilia. Em seguida, Fabiana
Fonseca, diretora do Grupo Coelho Jr. e membro do Comitê Internacional de Criadores da
FCI, pela CBKC, que irá falar sobre como as indústrias de serviços e produtos podem se
adaptar à demanda do mercado de animais de raça. Por fim, Renata Costa Zimpel,
especialista em inteligência de produtos da THREE DOGS E THREE CATS, aborda como o
Petfood pode se tornar um diferencial para o seu negócio.
“O PET CONECTA DIGITAL será um aquecimento para as feiras PET South America e PET
VET que irão acontecer em novembro no pavilhão do São Paulo Expo, na capital paulista. O
evento online é uma oportunidade única de conhecer o melhor do mercado pet com
excelentes profissionais do setor”, explica Patrícia Oliveira, head de produto.

SERVIÇO
Data: 13 e 14 de setembro
Horário: 18h às 21h
Gratuito
Link para inscrição: www.petconectadigital.com.br/#participe

