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INFORMAÇÕES GERAIS PARA OS COMPRADORES
A Global Pet Expo é apresentada para o comprador profissional de produtos para animais de estimação, incluindo 
distribuidores, importadores e varejistas. 
 
Na Global Pet Expo você:

  ENCONTRARÁ mais de 1.100 fabricantes de produtos para animais de estimação em uma área de 30.000 m2

  TERÁ�CONTATO com mais de 16.000 colegas  e criadores de produtos do setor de animais de estimação

   VERÁ a maior EXIBIÇÃO DE NOVOS PRODUTOS do setor, com a apresentação de mais de 900 novos produtos

  VOTARÁ para o prêmio de melhor produto na exibição de novos produtos

  VISITARÁ áreas especializadas, incluindo o “What’s New”, que apresenta novos fabricantes, The Boutique (loja), The 
Natural Pet (produtos naturais para animais de estimação), Everything Aquatic (aquático) e International Pavilion 
(pavilhão internacional)

   ENTRARÁ�EM�CONTATO com mais fabricantes internacionais do que qualquer outra exposição de produtos para 
animais de estimação nos EUA

   FARÁ�PARTE�de um grupo de mais de 6.000 compradores de produtos para animais de estimação de 82 países

Distribuidores, importadores e varejistas devem se qualificar para participar como compradores.   

PASSO 1: Para se qualificar pela primeira vez, o comprador deve preencher o formulário on-line NEW BUYER ACCOUNT 
REGISTRATION (REGISTRO DE CONTA DE NOVO COMPRADOR) (www.globalpetexpo.org/register) e enviar as duas 
comprovações comerciais exigidas, conforme indicado abaixo: 

1.  OBRIGATÓRIO: Uma (1) fatura de compra no atacado fornecida por um fabricante ou distribuidor que indique os 
produtos para animais de estimação comprados em quantidade para revenda. A fatura não pode ser para ingredientes, 
materiais ou serviços. Mínimo de US$ 250. Outras restrições podem se aplicar.

2. Mais UM (1) dos documentos a seguir: 

  Site ativo com venda on-line de uma variedade de produtos para animais de estimação

  Material promocional de produtos para animais de estimação  

  Comprovante de endereço comercial  

  Loja ou comércio que ateste o tipo de negócio 

  Anúncios em listas de anunciantes na categoria apropriada

  Licença comercial para negócio varejista

PASSO 2: Enviar as duas (2) comprovações comerciais:

 �FAX�PARA: +1 203-532-0551 ou

 �E-MAIL (com a digitalização da comprovação) para: buyers@globalpetexpo.org 

Compradores qualificados anteriormente podem se registrar usando o LOGIN DA CONTA DO COMPRADOR em  
www.globalpetexpo.org/register. Use “Forgot My Password” (Esqueci minha senha) para que ele seja enviado ao e-mail 
registrado. Entre em contato conosco se a sua empresa já se qualificou anteriormente mas você nunca participou.

Compradores registrados receberão um e-mail de confirmação de inscrição contendo um código de barras exclusivo 
que permite ao inscrito imprimir sua credencial ao chegar no local do evento. Uma identificação com foto é necessária 
para a retirada da credencial.

Fabricantes de produtos para animais domésticos podem exibir seus produtos na Global Pet Expo. Informações 
adicionais estão disponíveis no site www.globalpetexpo.org. 

Dúvidas?
  E-mail: buyers@globalpetexpo.org

 Tel.: Annie Rotberg, Gerente de serviços ao participante, +1 203-532-3631

www.globalpetexpo.org


