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EXPO FOODTEC
FOCA A 

INTERAÇÃO ENTRE 
INGREDIENTES E 
TECNOLOGIA

A Fi Europe & Ni reforçam o papel da embalagem e do 
processamento no evento de ingredientes líder mundial, de 28 a 30 

de novembro, em Frankfurt.

Com o pavilhão da Expo FoodTec 
e sua nova programação, a Food 

Ingredients Europe deste ano ofereceu 
uma vasta gama de serviços nas áreas de 
embalagem, máquinas, processamento e 
consultoria. Com 1.000 metros quadra
dos dedicados à Expo FoodTec e mais de 
100 fornecedores presentes, a Fi Europe 
& Ni forneceram informações sobre as 
tecnologias mais interessantes, além 
de um conteúdo de qualidade superior, 
através de apresentações e palestras 
projetadas para atender a demanda de 
visitantes por um evento que fornece 
uma vitrine única de soluções.

Situado no corredor 8, localiza
ção privilegiada da Fi Europe, a Expo 
FoodTec é destinada a gerentes e 
especialistas em embalagens, serviços 
laboratoriais, controle de qualidade e 
P&D, oferecendo aos expositores uma 

oportunidade única de contato pessoal 
com futuros clientes.

Pela primeira vez, um centro de 
informações, no coração do Pavilhão da 
Expo FoodTec, apresentou inovações, 
start-ups e debates com especialistas 
do setor. A programação da Expo  
FoodTec ofereceu apresentações, pa
lestras e vídeos informativos gratuitos, 
além de amostras dos novos produtos 
acabados. No dia 28 de novembro, o 
fundador da Bluetec, Lex van Dijk, 
apresentou uma abordagem sustentável 
para a tecnologia de processamento de 
osmose eficiente em energia. Outro des
taque foi a apresentação do especialista 
em fraude alimentar, Marjan de Bock 
Smit, fundador do SIM (Supply Chain 
Information Management), no dia 29 de 
novembro. No mesmo dia, Rob Kooik
mans, cofundador da FoodRecall.nl &  

Food Safety Experts, forneceu uma ex
plicação prática sobre como tornar os 
ingredientes e os espaços de fabricação 
de alimentos adequados para o futuro.

“A Fi Europe & Ni é, e sempre 
será, uma vitrine de ingredientes, mas 
existem tantos aspectos envolvidos 
entre os ingredientes e a tecnologia de 
alimentos, que sentimos o compromisso 
de apresentálos aos nossos visitantes. 
No futuro, gostaríamos de desenvolver 
esta área dentro da Fi Europe & Ni. Este 
novo conteúdo é um primeiro passo - há 
muito para falar “, diz Richard Joyce, 
diretor da Fi Europe & Ni.

Para destacar a importância da área 
Expo FoodTec, uma categoria especial 
de premiação foi dedicada a produtos 
ou conceitos FoodTec inovadores no Fi 
Europe Innovation Awards.
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SOBRE A FI EUROPE & NI

Por mais de 30 anos, a Fi Europe 
& Ni (Ingredientes Naturais) tem sido 
a principal plataforma mundial de 
abastecimento de ingredientes para 
alimentos e bebidas. Sua influência 
única é sublinhada pelo fato de que 
mais de 25% de todos os orçamentos 
anuais de compras de ingredientes 
para fabricantes de alimentos e bebi
das são influenciados por uma visita 
ao evento. O evento é bienal e alterna 
com o Hi Europe (Health ingredients 
Europe).

SOBRE A UBM

A Fi Europe & Ni é organizada pela 
UBM, uma das maiores organizadoras 
mundiais de eventos B2B. Mais de 

3.750 pessoas, oriundas de mais de 20 
países, atendem a mais de 50 setores 
diferentes. O profundo conhecimento 
e paixão por esses setores, permitem 
a UBM criar experiências valiosas que 
refletem no sucesso de seus clientes.

FOOD INGREDIENTS GLOBAL 
O CAMINHO CONFIÁVEL 
PARA O MERCADO DESDE 1986

A Food ingredients Global foi 
lançada em Utrecht, na Holanda, 
em 1986. Seu portfólio de eventos, 
informações, soluções digitais e 
conferências de alto nível, agora es
tão estabelecidos em todo o mundo 
e oferecem plataformas regionais 
e globais para todas as áreas de 
interesse da indústria de ingredientes 
alimentícios. Mais de 500 mil pessoas 

participaram dos eventos ao longo dos 
anos, com bilhões de Euros de negó
cios gerados como resultado. Com 
mais de 30 anos de excelência, os 
eventos, soluções digitais e produtos 
de suporte oferecem ao mercado um 
caminho comprovado para alcançar 
um público verdadeiramente global.

Expo FoodTec
www.figlobal.com


