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Sobre GlassBuild América
Agora em seu 11º ano, GlassBuild América é o local de encontro para as indústrias inteiras de vidro,
janelas e portas na América do Norte.
Organizado pela Associação Nacional de vidro (NGA), que produziu encontros e feiras de negócios
para mais de 50 anos, GlassBuild America oferece um público abrangente e único.

O que torna este evento se destacar?
São mais de 110.000 metros quadrados de espaço para exposições! Este show é a vitrine central
para equipamentos de processamento de vidro, janela e porta de fabricação de equipamentos, e as
mais recentes tecnologias para todos os tipos de vidro e esquadrias produzidos na América do
Norte. Além disso, o show é a casa do Pavilhão da Inovação que apresenta tecnologias de ponta e
outros avanços inovadores de toda a indústria do vidro, que vão desde a projeção até a
conservação de energia.
Seminários de classe mundial e programas educacionais oferecidos diariamente abordam as
preocupações específicas das indústrias de janelas de vidro e portas fornecendo informações sobre
tecnologias emergentes, tendências do setor e atualizações do mercado.
GlassBuild América é o único show produzido
PUBLICAÇÕES Revista de vidro e janela e da porta .
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Quem expõe?
Nos últimos três anos, houve uma média de 423 empresas expositoras na GlassBuild
América. Empresas expositoras cobrem o amplo espectro de fabricação, distribuição de vidros e
esquadrias.

Quem freqüenta?
GlassBuild America atrai participantes de todas as facetas das indústrias de vidro, janelas e
portas. Quarenta e oito por cento dos participantes inscritos são; CEO, presidente ou outros cargos
executivos. Setenta e seis por cento dos participantes recomendam ou tomam a decisão final sobre
a compra de produtos da empresa.

