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Bem-vindos ao EXPO D. Pedro Welcome to Expo D. Pedro

Com 13.000m² de área construída, o Expo D. Pedro é um 
empreendimento pioneiro no interior paulista para a realização 
de diversos tipos de eventos. 

Localizado em Campinas, sede da segunda maior região metro-
politana do estado de São Paulo, é facilmente acessado de 
qualquer região.

Além disso, conta com diferenciais exclusivos, como estar anexo 
ao complexo de um dos maiores shopping centers da América 
Latina, próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos e das 
principais rodovias que cruzam o estado de São Paulo.

O espaço multiuso para eventos recebeu investimentos para 
infraestrutura e inovação em um Centro de Exposições, com 
acessibilidade total, inteiramente horizontal, facilitando a monta-
gem de diferentes formatos. No Centro de Convenções, a versatil-
idade é apresentada com as sete salas moduláveis que possibili-
tam receber eventos de pequeno, médio e grande porte.

The D. Pedro Expo has a built space of 13.000 square metres which 
makes it a pioneering enterprise in the interior of São Paulo State for 
accomplishing different types of events. 

It is located in Campinas, the second biggest metropolitan region of the 
State of São Paulo and it is easily accessed from any region or cities by 
the most important highways.  

Besides, the EXPO Dom Pedro is close to one of the largest shopping 
centres of Latin America and near the Viracopos International Airport. 

The multipurpose space for events received investments for its 
infrastructure and innovation as an Exposition Centre, with total accessi-
bility, entirely horizontal, facilitating the assembly of different formats. 
The Convention Center has seven modular rooms which makes it possible 
to receive small, médium and large events.  



Empreendimento totalmente horizontal e plano, facilitando monta-
gens e desmontagem para diversos formatos de eventos.
An enterprise fully horizontal and plan, facilitating assembly and disassembly 
for various formats of events. 

São 8 mil vagas disponíveis para estacionamento, com baixo custo.

There are 8.000 available positions for parking with low cost. 

O Expo oferece infinitas possibilidades de montagens, cenografia e 
decoração para seu evento. Use sua criatividade e surpreenda seu 
público.

Anexo ao Parque D. Pedro Shopping - um dos maiores da América 
Latina - que oferece comodidade em compras, serviços e lazer.

Próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos, facilitando a 
participação do público de outras regiões.
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Diferenciais
que tornam
o EXPO único
Features that make 
the EXPO the
unique space

Localização privilegiada, na cidade de Campinas - SP, polo de 
turismo de negócios. Encontra-se às margens da Rodovia D.
Pedro I com acessibilidade total. 

Cozinha de apoio e cozinha industrial totalmente preparada e equipa-
da para atender todo tipo de evento.

Exceptional location in the city of Campinas/SP, business tourism pole,  near 
the highway D. Pedro I with full accessibility.

Support and industrial kitchen fully prepared and equipped to meet all kinds
of events.

Ambiente climatizado com sistemas Splits independentes ou ar 
condicionado central.

Air-conditioned ambiance with independent Splits systems or central air 
conditioning.

Internet customizada para atender a sua real necessidade. Geradores 
de energia extra/backup, também customizado para atendimento 
por demanda.
Customized internet to meet your real needs.  Extra power generators/backup, also 
customized to meet the demand.

Segurança redobrada, com monitoramento externo, pelo shopping e, 
interna, via contratação de empresas pelo cliente.
Heightened security, with external monitoring, by the mal and internal, via hiring 
companies by the customer.

Destaque-se no EXPO, com as áreas de Merchandising no local. 
Solicite nosso Mídia Kit e divulgue sua marca para um público 
altamente qualificado.
Stand out from the EXPO, with the local areas of Merchandising. Ask for our Media 
Kit and spread your brand to a highly qualified public. 

Heliponto pronto para receber personalidades e executivos de alto 
nível.
Helipad ready to receive personalities and senior executives.

Rampas de acesso, vãos livres, portas largas, banheiros adaptados, 
vagas de estacionamento, sem degraus, acessibilidade para receber 
portadores de necessidades especiais.
Access ramps, clear spans, wide doors, adapted toilets, parking spaces, no steps, 
accessibility to receive people with special needs.

Isolamento acústico para garantir eventos diferentes e simultâneos, 
com privacidade e independência.
Acoustic insulation to ensure different and simultaneous events, with privacy and 
Independence. 

.

The EXPO offers endless possibilities for assembly, set design and decoration 
for your event.  Use your creativity and surprise your audience.

Outbuilding to the D. Pedro Shopping Park – one of the largest in Latin America 
– which offers convenience to shopping, services and leisure. 

Near the Viracopos International Airport, facilitating the participation of public 
from other regions.

Floor prepared for up to 1 ton/m², offering the opportunity to exhibit products 
and heavy equipment. 

With 3 docks of services and large deposits, it enables agility and ease for the 
logistic of loading and unloading.

Piso preparado para até 1 ton/m², oferecendo a oportunidade de 
exposições de produtos e equipamentos pesados.

Com 3 docas de serviços e amplos depósitos, permite agilidade e 
facilidade na logística de cargas e descargas.



7.000 m2 de área construída
6 metros pé direito
Ampla área de depósito
Piso para até 1ton/m2

Lanchonete
3 docas para carga e descarga
Cozinha de Apoio
Iluminação Eletrônica

7.000 m2  of built space
6 metres of ceiling height
Huge storage area
Floor to support up to 1 ton/m²
Snack bar
3 docks for loading and unloading
Support cuisine
Electronic Lighting

O Centro de Exposições oferece 7 mil m² de área 
totalmente climatizada, infraestrutura completa, 
equipe qualificada e uma ampla rede de parceiros 
que poderão oferecer todo o suporte necessário 
para que seu evento seja um sucesso. Ideal para 
feiras, exposições, shows, eventos gastronômicos e 
culturais, entre outros.

The Exposition Centre offers a climatized space of 7.000 
square metres, complete infrastructure, a qualified team 
of professionals and a huge network of partners, which 
can offer all necessary support for the success of your 
event.  

CARACTERÍSTICAS GERAIS

GENERAL INFORMATION

CENTRO DE EXPOSIÇÕES
EXPOSITION CENTRE



CENTRO DE CONVENÇÕES
CONVENTION CENTRE

5.000 m² de área
7 auditórios moduláveis 
7 salas de apoio
3 amplos foyers
Cozinha industrial
Camarins independentes 
Espaço que acomoda de 30 até 2 mil pessoas
Materiais de apoio (cadeiras, púlpito, pranchões
e praticáveis)

The Convention Centre offers 5.000 square metres of 
climatized area, with seven excelent acoustic modular 
rooms, which permits the achievement of simultaneous 
events.  It is ideal for congresses, conventions, corporative 
training meetings, forums, workshops, shows, besides 3 
huge foyers.  

O Centro de Convenções oferece 5 mil m², com três 
amplos foyers e sete auditórios moduláveis com 
excelente acústica, que permitem a realização de 
eventos simultâneos. Ideal para congressos, 
convenções, reuniões, treinamentos corporativos, 
palestras, workshops e shows.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



EVENTOS SOCIAIS
SOCIAL EVENTS

The EXPO D. Pedro is also a very special space for your 
social event. The total space including the Exposition and 
Convention areas can receive up to 15.000 people 
simultaneously permitting individual scenographies, 
commodity and security for your invited people.  Complete 
infrastructure, two kitchens, service areas, climatized 
rooms, accessibility, supporting rooms and backstages 
constitute the unique place for your memorable social 
event.     

O Expo D. Pedro também é o espaço ideal para seu 
evento social, somando as áreas de exposições e 
convenções, o local pode receber até 15 mil pessoas 
simultaneamente e permite liberdade para 
cenografias, comodidade e segurança para os 
convidados. Infraestrutura completa, com duas 
cozinhas, áreas de serviços, ambientes climatizados, 
acessibilidade, salas para apoio e camarins. Uma 
estrutura diferenciada e única para que seu evento 
seja inesquecível.



Colunas / Columns
Total:22
Distância entre Colunas /Distance
between columns 

Dutos Ar Condicionado / Air 
Conditioning Ducts 
Total / :9
Pé direito até o duto / Ceiling 
height up to the duct /
6m

Pé direito até o Mezanino/ Ceiling
height up to the Mezzanine
3m

 

16 m

12 m

Informações Técnicas
Technical Information

PLANTA CENTRO DE EXPOSIÇÕES
EXPOSITION CENTRE MAP
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Área total / Total area: 7.000 m²

Área projeção do Mezanino / Area projection Mezzanine: 600 m²

Área livre p/ montagem de stands / Free area for assembly of stands: 5.125 m²

Área p/ credenciamento / Area accreditation: 535 m²

1 Lanchonete / Snack bar

2 Docas / Docks

3 Sala Modem / Modem room

4 Sanitários / Bathroom

5 Fraldário / Baby changing

6 Cozinha de Apoio / Kitchen Support

7 Saída de Emergência/
Emergency Exit

8  Acesso ao Mezanino/
Access to the Mezzanine

9 Acesso ao Centro de Convenções/
Access to Convention Center
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PLANTA CENTRO CONVENÇÕES
CONVENTION CENTRE MAP
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Foyer Carvalho
696 m²

(43,5 x 16m)

Foyer Amoreira
576 m²

(36 x 16m)

Carvalho III

Ipê

Acácia

Manacá

Jacarandá

Seringueira

Cerejeira

Carvalho II

Carvalho I

Auditório
Jequitibá

Amoreira III

Amoreira II

Amoreira I

Araucária

Hall de Acesso
918m²

Grande auditório
Campinas
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1 Lanchonete / Snack bar

2 Docas / Docks

3 Camarins / Dressing rooms

4 Sanitários / Bathroom

5 Fraldário / Baby changing

6 Cozinha Industrial / Industrial kitchen

7 Saída de Emergência / Emergency Exit

8 Acesso a Administração / Access to Office

9  Acesso Sala Araucária / Access Room Araucaria

10 Acesso ao Centro de Exposições / Access to the Exhibition Centre
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NOME DO ESPAÇO ALTURA (m)
AUDITÓRIO ESCOLAR

Grande Auditório Campinas

Auditório Jequitibá
Carvalho I

Carvalho II

Carvalho III

Amoreira I

Amoreira II

Amoreira III

Seringueira

Ipê

Araucária

Jacarandá
Cerejeira

Acácia

Manacá

36 x 48

36 x 16
12 x 16

12 x 16

12 x 16

12 x 16

12 x 16

10 x 16

16 x 10

10 x 6

8 x 6

6 x 8

6 x 8

6 x 6
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“U” BANQUETE SEM
PALCO E PISTA

BANQUETE COM
PALCO E PISTAMEDIDA (m)2)ÁREA (m
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