
Euroshop 2008 - Feira Glo-
bal do Trade do Varejo, que
acontece a cada três anos e
teve sua mais recente edição

realizada entre os dias 23 e 27 de feverei-
ro na cidade de Dusseldorf, na Alema-
nha, bateu recordes históricos. Contou
com 1.905 expositores de 49 países dis-
tribuídos nos 107.034 metros quadrados
de área total dos 17 pavilhões. Números

inéditos nos mais de 40 anos de história
desse evento.

Este ano, a grande sensação foi o
uso generalizado de LED - Light Emit-
tlng Diode, ou Diodo Emissor de Luz,
que produz um efeito especial quan-
do projetado no chão ou nas paredes.
Painéis de vidro, prateleiras, divisórias,
cortinas e até mesmo a entrada da feira
foram destaque nas diversas aplicações

dessa tecnologia. Os reduzidos tama-
nhos apresentados pelos expositores
de luminotécnica vão possibilitar aos
lojistas encantar os seus consumidores
com esse novo equipamento.

Sustenlabilidadc também foi desta-
que na Euroshop. Além da utilização de
materiais ambientalmcnte corretos, a re-
ciclagem falou mais alto no evento. Ha-
via praticamente um pavilhão inteiro com

74 SUPERVAREJO l MARCO 2008



equipamentos e sistemas para reciclagem
de embalagens PET, papelão, entre outros,
Na Alemanha existe o conceito de aluguel
da garrafa PET, ou seja. o consumidor que
leva a garrafa de volta para o supermerca-
do e a coloca na máquina de reciclagem
recebe um cupom com um valor determi-
nado, que pode ser usado como desconto
nas compras daquela loja ou para contar
pontos no seu cartão fidelidade.

Paralelamente aconteceram os con-
gressos Euroshop Retail Design Confe-
rence, a Rcíail Technology Days Europe.
a Global POPA l Euroshop Conference e
a S!i Retail Innovation Conference. todos
pagos. No ambiente da feira, aconteciam
os fóruns Euroshop Architeture & De-
sign. o POPAI Fórum e o EuroCIS Fó-
rum, abertos e todos gratuitos.

O EHI - Instituto de Desenvolvimen-

to e Pesquisa do Varejo, que possui uma
história de 50 anos de pesquisas no varejo
e tem sede na cidade alemã de Colônia,
apresentou um show especial com o nome
de services@retail sobre a evolução dos
conceitos de varejo de serviços e o case da
agência de viagens do futuro, do banco do
futuro e do hotel supermercado.

No Euroshop Designer Village, no pa-
vilhão 12, arquitetos e designers renoma-
dos apresentaram seus últimos projetos e
conceitos inovadores para o varejo.
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