


Smart City Expo 
pelo mundo
• São 30 edições, desde 2013.

• Mais de 700 Cidades;

• Mais de 15 países já receberam o principal 
evento de cidades inteligentes. 



Com um principal objetivo:

Criar um futuro melhor para as 
cidades e seus cidadãos.



Uma organização mundial que ocupa lugar 

de destaque no mercado internacional de 

feiras como plataforma de negócios e 

conhecimento, desde 1932. 

Chancelado pela 
Fira Barcelona





Desde 2018

+ de 22 mil pessoas

+ de 150 empresas

+ de 150 palestrantes 

+ de 100 países visitantes 

+ de 500 municipalidades 



Um encontro com
os principais especialistas 
e as maiores empresas. 

As principais tendências estão aqui. 

Um verdadeiro palco para apresentar o futuro e construir 

o presente.  É o lugar perfeito para encontrar 

conhecimento, pessoas e oportunidades. 





Conexões sem limites com os 
principais setores propulsores do 

desenvolvimento. 



E os mais variados nichos:







+ Novidades
+ Stands
+ Palestrantes



Arena  
Metaverso
Um local ideal para o debate deste novo

universo digital, propício para a imersão nesta

realidade e perfeito para apresentação de

soluções e ideias de desenvolvedores e marcas.



Um espaço exclusivo para discutir uma das pautas mais

importantes da atualidade. Feito para mostrar produtos e

serviços, como veículos, estações de recarga e

compartilhamento, além de aprofundar o conhecimento do

público através de apresentações de especialistas.



Um espaço exclusivo para apresentar startups em fase de

tração e com alto potencial de escalabilidade para fomentar

negócios e a economia.

Espaço 
Smart Startup



+ Conexões
+ Negócios

O Smart City é o lugar certo para alcançar o impacto 
que a sua empresa quer.

Na última edição foram fechados mais de 

R$40 milhões de reais em negócios. 



Retorno de Mídia

1.081
Notícias com menção ao evento

SMART CITY EXPO CURITIBA 2022

+600
VEÍCULOS DE IMPRENSA, AGÊNCIAS e

órgãos INSTITUCIONAIS
publicaram matérias

*Números da edição 2022



estimadas





Mapa 2023





Contato Comercial
Filipe Casagrande  | Gerente Comercial 

Filipe@icities.com.br | (41) 99779-0397 

Caio de Castro | Diretor de Relacionamento com o Mercado

caio@icities.com.br | (41) 99676-5957
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