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Márcia Bizzotto, de Courtrai  
 
Alguns dos produtos mais caros, mais exclusivos, mais novos, maiores e mais antigos do 
mundo estão reunidos em um evento dedicado à extravagância de pessoas muito ricas, a Feira 
dos Milionários, que terminou na segunda-feira na cidade de Courtrai, há quase 100 
quilômetros de Bruxelas. 
 
"À saída de seu helicóptero, um dos Mercedes de nosso patrocinador o levará diretamente ao 
tapete vermelho", explica o convite para o evento, onde os visitantes são mimados com 
champanhe, ostras, caviar e chocolate. 
 
Debaixo do mesmo teto, Lamborghini, Bentley e Maybach dividem as atenções com barcos 
esportivos, diamantes e relógios de ouro.  
 
Além de todo o tipo de produtos para o bem estar: televisões de plasma, cozinhas, cadeiras de 
massagem, saunas, camas, vinhos e azeites. Nada por menos de 500 euros. 
 
Imóveis 
 
Os produtos mais caros da feira não participam fisicamente.  
 
No topo da lista estão os oferecidos pela companhia holandesa AA Properties: casas em 
condomínios exclusivos em Dubai, cujos preços podem chegar a 2,8 milhões de euros para 650 
metros quadrados. 
 
O Eclipse 500, um jato privado no valor de 1,5 milhões de euros, está exposto apenas em um 
vídeo projetado no estande da distribuidora.  
 
Quando falou à BBC Brasil, Matthijs de Haan, diretor da empresa distribuidora, ainda não havia 
vendido nenhum desses aviões, mas disse que tem "três compradores potenciais". 
 
Algo a mais 
 
A Panasonic escolheu a feira para apresentar na Europa a maior televisão de plasma do 
mundo, com 260 centímetros, alta definição e 1.080 pixels de resolução. 
 
Já a Tree Trunk Tables levou mesas feitas com as madeiras 'mais antigas do mundo', 
encontradas no fundo do pântano Kauri, na Nova Zelândia. Segundo a empresa, as árvores 
foram encobertas há cerca de 35 mil anos, quando a região foi inundada. 
 
A loja de diamantes Gassan, na Antuérpia (Bélgica), apresentou o laptop mais exclusivo, o 
Ego, desenhado como uma maleta cujo revestimento de couro pode ser mudado cada vez que 
o cliente quiser. Também pode ter detalhes incrustados em diamantes. 
 
"Pouca gente sai daqui com alguma coisa debaixo do braço, porque ninguém vem com uma 
maleta de dinheiro. Aqui se estabelecem contatos que, na maioria dos casos, resultam em 
vendas posteriormente", explica Yves Gijrath, organizador do evento. 
 
Em três dias de feira são esperados 13 mil visitantes, que pagarão 35 euros pelo ingresso e 
deverão gerar "dezenas de milhões de euros" em negócios, segundo a organização. Para os 
expositores, o estande mais barato custa 6 mil euros – 2,5 mil euros por metro quadrado. 



 
A Feira dos Milionários em Courtrai traz produtos como este relógio de 15,4 mil euros que junta a mais famosa 

fabricante de relógios da Suíça, a Breitling, e a marca Bentley, dos carros mais famosos do mundo. 
 
 
 

 
Especializada em diamantes, a loja Gassan de Antuérpia (Bélgica), apresentou a jóia mais cara do evento: um colar 

feito com 79 diamantes naturalmente coloridos, que juntos somam 47 quilates. O preço: 250 mil euros. 



 
A Gassan também levou ao evento um laptop que não é tão comum quanto parece: este tem diamantes incrustados. 
O preço básico é 5,8 mil euros, mas pode até dobrar dependendo da personalização. O cliente pode escolher detalhes 

em diamantes e mudar o revestimento. 
 
 
 

 
As mesas da Tree Trunk podem custar até 27,3 mil euros, como este tampo de 4 metros por 1,5 metro. A madeira 
tem 2,5 mil anos; a empresa holandesa usa as madeiras mais antigas do mundo, vindas de um pântano na Nova 

Zelândia. Resina transparente preenche os vãos naturais da madeira. 



 
A empresa holandesa Inventos é um dos dois unicos importadores das cadeiras de massagem Sanyo na Europa. O 

modelo de luxo, que custa 7,2 mil euros, tem sensores de peso e tensão que determinam a intensidade ideal para os 
quatro programas de massagem disponíveis. 

 
 
 

 
A Panasonic escolheu a feira para apresentar na Europa a maior televisão de plasma do mundo. Com 260 centímetros, 
alta definição e 1,08 mil pixels de resolução. O preço, como o todos os outros produtos da feira, é alto: 86 mil euros. 

 



 
O Maybach 5.7s é o carro mais caro do evento: entre 400 e 700 mil euros. Fabricado de forma artesanal, vende cerca 
de 4 mil unidades por ano. No interior, três telas para DVDs independentes, GPS, assentos ajustáveis, acabamento em 

couro, carbono e laca e motor Mercedes-Benz. 
 
 
 

 
Um barco esportivo que se fecha hermeticamente por controle remoto foi a atração da empresa Silvestris Aquamotive. 

O model Sports Cabriolet é inspirado nos carros esportivos de luxo, com acabamento em couro e motor Volvo. O 
preço: 250 mil euros. 

 



 
Ao todo o evento tem 125 expositores que vendem barcos, jatos privados, produtos de beleza, vinhos. Geralmente os 
produtos mais caros não estão expostos no recinto do evento. Como o exemplo acima, uma casa de veraneio em um 

condomínio exclusivo de Dubai. 
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