


O Transamerica Expo Center apresenta uma experiência 
inovadora para a realização de eventos em São Paulo. 
Nosso propósito está na vocação para evoluir e sempre 
nos reinventar. Esta é a essência de manter uma posição 
de destaque no mercado de eventos.

The Transamerica Expo Center provides an innovative experience 
for hosting events in São Paulo. Our purpose is in the vocation to 
evolve and to always reinvent ourselves. This is the essence of 
maintaining a prominent position in the events market.

INNOVATION IS IN OUR DNA

INOVAR ESTÁ EM NOSSO DNA



Nossos 7 halls, distribuídos em um espaço de 40 mil 
m² locáveis, oferecem a flexibilidade para a realização 
de eventos simultâneos de todos os portes.  

Isto garante aos visitantes instalações versáteis 
e modernas, com infraestrutura e tecnologia de 
excelência. Nosso objetivo é oferecer tudo o que o 
evento, a marca e a ação merecem.

MORE VERSATILE, MORE INNOVATIVE, 
MORE HUMAN.

Our 7 halls, located in a 40,000 square meters leasable area,  
offer the flexibility to hold simultaneous events of all sizes. 

This guarantees to the visitors a versatile and modern facility 
with excellent infrastructure and technology. Our goal is to 
offer everything the event, brand or action deserves.

MAIS VERSÁTIL,
MAIS INOVADOR,
MAIS HUMANO.





O Transamerica Expo Center faz parte do Conglomerado Alfa, 
um dos maiores grupos econômicos do Brasil, com mais de 90 
anos no segmento do mercado financeiro, serviços, agronegócio 
e bens de consumo.

Localizado na zona sul de São Paulo, o centro de convenções 
integra o complexo de hospitalidade que abrange o Hotel 
Transamerica e o Teatro Alfa. Aqui o visitante tem acesso a 
um espaço premium, onde pode usufruir de hospedagem, 
gastronomia, arte, cultura e lazer.

Transamerica Expo Center is part of the Conglomerado Alfa, one of 
the largest economic groups in Brazil, with over 90 years of experience 
in the financial market, services, agribusiness and consumer goods.

Located in the south of São Paulo, the Convention Center is part of the 
hospitality complex that includes the Hotel Transamerica and the Alfa 
Theater. Here, visitors have access to a premium space where they can 
enjoy accommodation, gastronomy, art, culture and leisure.



Adotamos os tons 
da transformação

We’ve adopted the tones 
of transformation



We are always ready
to move forward

Estamos sempre prontos 
para avançar



O espaço integra 
dinamismo e sofisticação. 
Nosso compromisso está 
em todos os detalhes.
The space integrates dynamism and sophistication. 
Our commitment is in every detail.





Somos especialistas na arte 
de interligar propósitos e experiências

We are experts in  the art of linking
purpose and experience.







Endereço: 

Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Sto. Amaro 

CEP: 04757-020 

São Paulo – SP – Brasil 

Telefone: +55 (11) 5643-3000

E-mail: faleexpo@transamerica.com.br

/transamericaexpocenter
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