
	

																				 																																																		 	

JFL Alarmes: há 16 anos na principal vitrine tecnológica para o 
setor de segurança da América Latina 

 
 

A segurança eletrônica é um dos setores que mais 

cresce atualmente e a necessidade de investimento em 

segurança impulsiona o mercado a buscar 

equipamentos, serviços de monitoramento e proteção.  

Presente há 16 anos na EXPOSEC | International Security Fair, que será realizada de 

10 a 12 de maio de 2016, no São Paulo Expo Exhibition & Convention, em São Paulo, 

a JFL Alarmes, empresa fabricante de alarmes e cercas elétricas que atua no mercado 

de segurança eletrônica desde 1994, trará para esta edição soluções em alarmes, 

interfonia e CFTV.  

Como destaque em interfonia apresentará um vídeo porteiro acessível, com alta 

tecnologia e qualidade. Também câmeras e HVRs FULL HD-TVI como soluções para 

segurança com alta qualidade de imagem. O grande destaque será a nova linha de 

alarmes, composta pela central de alarme, sensores de presença, sensor de abertura e 

sirene. A JFL Alarmes mostrará também ao mercado produtos que facilitarão o dia a dia, 

ganhando tempo na instalação. Será lançado o teclado touch de 4,3" que inova na 

forma de comunicação com o instalador e usuário final, com design discreto e moderno, 

o software que é extremamente intuitivo, facilitará o trabalho do instalador. 

O Diretor Comercial da JFL Alarmes, Fernando Barbosa Mota, destaca que a 

EXPOSEC é uma das maiores vitrines do Brasil quando o assunto é segurança, em todos 

os seus segmentos. “Isso torna a feira um grande atrativo para qualquer empresa ou 

profissional que trabalha neste segmento. Com a JFL Alarmes não foi diferente, expomos 

nossos produtos e marca na EXPOSEC há mais de 15 anos, isso nos ajudou sem dúvida 

alguma a crescer de maneira rápida e eficiente. É uma feira em que investimos pesado 



	

																				 																																																		 	

em merchandising e em nosso estande que, na maioria das vezes é o maior da feira, não 

só para chamar a atenção para a grandeza da marca, mas para comportar o grande 

número de visitantes que vem até nós, conhecer as mais avançadas tecnologias em 

segurança eletrônica, sejam elas alarmes, CFTV, interfonia e detecção de incêndio. 

A EXPOSEC, como uma das maiores e mais importantes feiras de segurança eletrônica 

do Brasil, atrai os olhos de todos os setores de segurança voltados para ela, seja 

segurança patrimonial, privada, valores. Isso mostra, não só ao nosso País, mas para o 

mundo o quão avançadas estão nossas tecnologias e as tendências desse mercado. 

Acredito que o setor de segurança no Brasil vem crescendo com a ajuda da EXPOSEC, 

que expõe para o mundo todo a potência que é esse mercado”, finaliza Fernando. 

Em sua 19ª edição, a EXPOSEC traz atualizações de produtos e serviços nos segmentos 

de segurança particular, patrimonial e empresarial, reunindo mais de 800 marcas 

expositoras e perspectiva de público de 42 mil profissionais visitantes.  

Organizada pela Cipa Fiera Milano, em parceria com a ABESE (Associação Brasileira 

das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), a feira apresentará soluções para 

toda a indústria, trazendo mais de 10 mil itens, em 42 mil m² de área expositiva.  

Mais informações: www.exposec.tmp.br 

Serviço 

XIX EXPOSEC | International Security Fair 

Data: 10 a 12 de maio de 2016, das 13h às 20h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center  

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda, São Paulo – SP 

Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 – Acesso pelo Terminal Rodoviário Jabaquara 

* Evento gratuito para profissionais do setor 

 

Sobre a Cipa Fiera Milano  



	

																				 																																																		 	

A Cipa Fiera Milano é especializada em feiras de negócios e publicações técnicas, e tem como 

objetivo aproximar organizações e criar oportunidades de relacionamentos por meio da realização 

de grandes feiras e publicações de revistas segmentadas na América Latina.  

 

Fiera Milano no Mundo 

Localizada em Milão - Itália, a Fiera Milano é líder de mercado nos segmentos de feiras e 

congressos, tanto em número de visitantes e expositores, quanto na excelência das exposições. 

Com escritórios em oito países ao redor do mundo, a Fiera Milano possui um portfólio que se 

destaca das demais promotoras de feiras em termos de gama de setores econômicos 

representados e qualidade dos eventos. A cada ano suas exposições atraem mais de 30 mil 

expositores e cinco milhões de visitantes.  
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