CALENDÁRIO

2021 - 2022
FEIRAS VIRTUAIS - SOMENTE ONLINE
FHA MATCH 2021 |abril a outubro 2021 | Feira online
FHA Match oferece aos fornecedores a plataforma mais oportuna para promover seus produtos, conectar-se com compradores específicos,
como importadores, distribuidores, atacadistas e varejistas, e expandir seus negócios em um cenário global desafiador, onde a circulação
é restrita e a interação física é limitada.
Os participantes também terão a possibilidade de assistir a demonstrações e descobrir produtos novos e inovadores por meio de chats de
vídeo ao vivo disponíveis nos perfis corporativos dos expositores e participar de sessões de conteúdo ao vivo onde as tendências mais
quentes que impactam seus negócios serão discutidas. O evento será dividido em seis séries para os diferentes setores. A primeira série será
CARNE, seguida de DAIRY, DOCES & SNACKS, FROZEN FOODS, DRINKS e FINE FOODS.
Meat: 13 – 14 abril 2021
Dairy: 19 – 20 maio 2021
Sweets & Snacks: 23 – 24 junho 2021
Seafood & Frozen Food: 14 – 15 julho 2021
Drinks: 15 – 16 setembro 2021
Fine Food: 27 – 28 outubro 2021

PROGRAMA “TASTE” by Catalyze | data a ser acordada | Rodadas de negócios online
CATALYZE executa Programas de Matchmaking B2B que conectam produtores com compradores selecionados, distribuidores e tomadores
de decisão do mais alto nível. Os programas são executados em um sistema de reunião virtual B2B, onde as reuniões são pré-agendadas e
focadas em um país de vendas visando territórios importantes, como Rússia e CEI, África do Sul, China, Europa, Oriente Médio e América do
Norte. Cada reunião virtual dura entre 15 e 20 minutos, é realizada por meio de videochamada. Dependendo do produto e do nível de
produção, cada exportador terá de 5 a 7 reuniões com diferentes compradores.

SALADPLATE.COM | associação anual| Plataforma B2B online

Saladplate é um marketplace online desenvolvido para profissionais de alimentação e hospitalidade. Ele também fornece soluções de fluxo
de trabalho digital para representantes de vendas e distribuidores de marcas.
Nos últimos 40 anos, a Informa tem ajudado profissionais da indústria de alimentos e hospitalidade a descobrir novos produtos inovadores e
construir relacionamentos duradouros com clientes nas principais feiras de alimentos e hospitalidade da Ásia. Com tanta experiência em
aproximar empresas, aprendemos muito sobre o setor, e por isso sabíamos que o momento de criar o Saladplate, um Marketplace online
especialmente desenvolvido para reunir compradores e vendedores de gastronomia e hospitalidade era o momento certo.

FEIRAS PRESENCIAIS
WORLDFOOD MOSCOW | 21 - 24 setembro 2021 | Moscou, Rússia

30ª edição (Anual) - É a exposição mais importante para negócios internacionais na indústria de alimentos e bebidas na Rússia. 44% de seus
visitantes optam por participar do WorldFood Moscow apenas entre as feiras do setor. 86% dos expositores estão satisfeitos com a feira e 94%
consideram retornar no próximo ano.
É dividido em setores que cobrem toda a indústria de alimentos e bebidas. Isso garante que os visitantes encontrem facilmente o produto
que estão procurando e que os expositores se beneficiem de um público especializado. Entre os países latino-americanos presentes a cada
ano estão Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru.
1.764 expositores | 30.768 visitantes | 65 países representados

FHC CHINA | 9 - 11 novembro 2021 | Xangai, China

25ª edição (Anual) - FHC é a feira escolhida pelos exportadores e importadores de alimentos e bebidas. Ocupa 180.000 m2 e possui mais
expositores internacionais e pavilhões nacionais do que qualquer outro evento na China. É focado em compradores de produtos importados
de qualidade. A FHC China possui setores especializados que permitem que visitantes e expositores aproveitem ao máximo o evento. Esses
setores são: Carnes, Cervejas, Laticínios, Frutos do Mar, Produtos Frescos, Chá e Café Especiais.
3.500 expositores | 133.751 visitantes | 49 países representados

FINE FOOD AUSTRALIA | 6 - 9 setembro 2021 | Sydney, Austrália

36ª edição (Anual) - É a única feira internacional na Austrália para os setores de bebidas, alimentos e equipamentos para supermercados,
serviços de alimentação e Ho.Re.Ca. A Fine Food Australia é o local ideal para se posicionar em um mercado de US $ 172 bilhões. A feira
alterna sua sede entre Melbourne e Sydney, alcançando assim os dois centros urbanos mais importantes do país, onde se concentra a maior
atividade. 92% dos expositores ficaram muito satisfeitos com a qualidade e quantidade de visitantes recebidos.
1000 expositores | 25.956 visitantes | 35 países representados

WORLDFOOD ISTANBUL | 9 - 12 setembro 2021 | Estambul, Turquía

27ª edição (Anual) - É a feira número um de alimentos e bebidas na Turquia, onde todos os anos os compradores locais se reúnem com
produtores e exportadores de todo o mundo para realizar negócios. Na última edição, os negócios foram realizados por mais de € 330
milhões.
Brasil participa exitosamente desta feira cada ano com um pavilhão oficial organiçado por o MAPA.
500 expositores | 20.746 visitantes | 45 países representados

IRAN AGROFOOD | 2 - 5 setembro 2021| Teerã, Irã

26ª edição (Anual) - É o evento profissional mais importante no Irã. Composto por cinco feiras profissionais, de matérias-primas a alimentos
acabados e seu canal de distribuição.
1.225 expositores | 45.000 visitantes | 29 países representados

FOOD & HOTEL INDONESIA | 22 - 25 setembro 2021| Jakarta, Indonésia

15ª edição (Bienal) - Principal feira de alimentos, bebidas e hospitalidade da Indonésia, economia 16ª no ranking mundial e 1ª na ASEAN.
Suas importações de alimentos e bebidas quadruplicarão na próxima década, oferecendo uma alta demanda por alimentos importados.
948 expositores | 31.210 visitantes | 41 países representados

FOODEXPO QAZAQSTAN| 3 - 5 novembro 2021| Almaty, Cazaquistão

23ª edição (Anual) - O evento se tornou um ponto de encontro obrigatório para a indústria, recebendo milhares de visitantes do Cazaquistão
e da região da Ásia Central.
456 expositores | 5.339 visitantes | 36 países representados

FEIRAS PRESENCIAIS
SPECIALITY & FINE FOOD FAIR | 6 – 7 setembro 2021 | Londres, Reino Unido

21ª edición (Anual) - SFFF brinda una oportunidad inigualable para contactarse con comerciantes independientes, chefs, hoteleros,
restauranteros, importadores, distribuidores y mayoristas de Londres.
700 expositores | 10.000 visitantes | 35 países representados

FOOD & HOTEL MALAYSIA| 21 - 24 setembro 2021| Kuala Lumpur, Malásia

15ª edição (Bienal) - A Malásia é um importador líquido de produtos alimentícios, suas importações anuais são de mais de US $ 11,6 bilhões.
O FHM é o único evento exclusivo para profissionais na Malásia e o ponto de encontro entre exportadores e compradores.
1.545 expositores | 30.080 visitantes | 77 países representados

FOOD & HOTEL VIETNAM | 7 – 9 setembro 2021 | Ho Chi Ming, Vietnã

10ª edição (Bienal) - O FHV é o principal evento do setor de alimentos, bebidas e hospitalidade no Vietnã. Com uma população de 94
milhões de pessoas o mercado têm um potencial enorme.
466 expositores | 13.729 visitantes | 36 países representados

HOFEX | 7 – 9 setembro 2021 | Hong Kong

19ª edição (Bienal) - Feira Pan-Asiática, ocupa uma posição pioneira em conectar a China ao resto do mundo. Receba compradores de
Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Sudeste Asiático e Oceania. Seu caráter verdadeiramente global é consolidado pela
apresentação de produtos de 74 países.
2.843 expositores | 39.224 visitantes | 68 países representados

RBHK Restaurant & Bar + GOURMET ASIA | 7 – 9 setembro 2021 | Hong Kong

3ª edição (Anual) - Feira especializada no setor de gourmet e gastronomia. Setores: “Alimentos e Bebidas Gourmet”, “Padeiro, Confeitaria e
Café” e “Design, Suprimentos e Tecnologia em Hotelaria”.
300 expositores | 12.000 visitantes | 20 países representados

NATURAL & ORGANIC ASIA | 7 – 9 setembro 2021 | Hong Kong

7ª edição (Anual) - A exposição abrange quatro grandes segmentos: The Natural Food Show | Saúde e Nutrição | Beleza natural e spa |
Vida Natural.
250 expositores | 5.000 visitantes | 31 países representados

FOOD & HOTEL THAILAND | 8 – 11 setembro 2021 | Bangkok, Tailândia

28ª edição (Anual) - É a feira premium da Tailândia para alimentação e hospitalidade. Possui forte apoio das principais associações
industriais da Tailândia e da região.
548 expositores | 31.769 visitantes | 40 países representados

UZFOOD | 28 – 30 abril 2021 | Tashkent, Uzbequistão

20ª edição (Anual) - Ser a maior feira do Uzbequistão é o melhor lugar para realizar negócios com mais de 6.000 profissionais do setor de
alimentos e bebidas que a visitam.
203 expositores | 8.517 visitantes | 25 países representados

FEIRAS PRESENCIAIS
INTERFOOD AZERBAIJAN | 10 – 12 junho 2021 | Baku, Azerbaiyán

26ª edição (Anual) - É o principal evento na região do Cáspio para a indústria de alimentos e bebidas. Ao expor nesta feira, você terá
grandes oportunidades de negócios na região.
189 expositores | 8.798 visitantes | 19 países representados

INTERFOOD ASTANA | 26 – 28 maio 2021 | Nur-Sultan, Cazaquistão

22ª edição (Anual) - Evento importante para as regiões norte e central do Cazaquistão. O evento presta atenção especial às inovações, de
alimentos a tecnologias e equipamentos.
98 expositores | 2.920 visitantes | 10 países representados

NIGERIA AGROFOOD | 26 – 28 outubro 2021 | Lagos – Nigéria

4ª edição (Anual) - A Nigéria é a maior economia da África. A feira abrange toda a cadeia de processamento, com suas três submarcas:
Agro AgroTech, Food + BevTec e Food Ingredients.
120 expositores | 2.094 visitantes | 24 países representados

ETHIOPIA AGROFOOD | 23 – 25 setembro 2021 | Addis Ababa, Etiópia

4ª edição (Anual) - A Etiópia é o maior importador da África Oriental e Central; A AgroFood Etiópia é o evento em que a oferta e a demanda
de alimentos e bebidas se encontrarão.
153 expositores | 3.205 visitantes | 18 países representados

KENYA AGROFOOD | 22 – 24 novembro 2021 | Nairobi, Quênia

1ª edição (Anual) - O Quênia é um centro de palco para alcançar compradores que falam suaili na África central e oriental, onde vivem
250 milhões de pessoas.

WEST AFRICA ABIDJAN AGROFOOD | 14 – 16 otubro 2021 | Abidjan, Costa do Marfim
7ª edição (Anual - Locais alternativos entre Gana e Costa do Marfim).
80 expositores | 1.461 visitantes | 17 países representados

FOOD & HOTEL MYANMAR | 8 – 10 decembro 2021 | Yangón, Mianmar

6ª edição (Anual) - É a única feira profissional de alimentos, bebidas e hospitalidade em Mianmar.
152 expositores | 7.208 visitantes | 21 países representados

FOOD & HOTEL INDIA 2021 | 2 - 4 junho 2021 | Bombay, Índia

3ª edição (Anual) - É a mais importante feira de alimentos, bebidas e hospitalidade profissional da Índia. Tem o apoio do FIFI (Fórum de
Importadores de Alimentos da Índia).
80 expositores | 3.200 visitantes | 8 países representados

ABASTUR | 1 – 3 setembro 2021 | Ciudad do México, México

35ª edição (Anual) - É a feira mais importante para Hotelaria no México, ponte natural para exportação e negócios em 5 mercados: EUA,
Canadá, América Central, Caribe e México.
400 expositores | 18.736 visitantes | 38 países representados

FEIRAS PRESENCIAIS
IFE | 26 fevereiro - 2 março 2022 | Londres, Reino Unido

21ª edição (Bienal) - IFE é a maior e mais importante feira de alimentos e bebidas do Reino Unido. Desde 2021, o IFE será um evento anual
que responderá à demanda do setor e o IFE Manufacturing Solutions será lançado como parte do evento. Essa iniciativa será muito atraente
para os visitantes, pois eles encontrarão no mesmo local toda a cadeia, da concepção ao produto acabado.
O Reino Unido, o principal centro financeiro e comercial, é um dos quintetos das economias bilionárias da Europa Ocidental.
1.350 expositores | 28.177 visitantes | 57 países representados

FHA - Food & Beverage | 28 – 31 março 2022 | Cingapura

21ª edição (Bienal) - É a maior feira da Ásia em alimentos e bebidas, reúne expositores de todo o mundo e compradores do Sudeste
Asiático. Evento icônico para compradores do setor, sempre em busca de produtos inovadores. Brasil participa deste evento com um
pavilhão nacional organizado pelo MAPA, com apoio da Embaixada do Brasil em Cingapura.
2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados

FHA - HoReCa | 10 – 13 maio 2022 | Cingapura

21ª edição (Bienal) - É a feira de equipamentos, suprimentos e ingredientes para a indústria de Hotéis, Restaurantes e Restauração na Ásia.
Evento regional, recebe visitantes da Ásia-Pacífico, China, Japão, Coréia, Índia e Austrália, entre outros, em busca de produtos internacionais
de todo o mundo.
2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados

HOTELEXPO & SPECIALITY FOOD INDONESIA | 27 – 29 julho 2022| Jakarta, Indonésia
2ª edição (Bienal) - Porta de entrada para o mercado de hospitalidade e alimentos finos na Indonésia.
244 expositores | 9.362 visitantes | 26 países representados

FOOD & HOTEL HANOI | 22 – 24 novembro 2022 | Hanoi, Vietnâ

2ª edição (Bienal) - É a plataforma de negócios mais completa do norte do Vietnã para a indústria de alimentos, bebidas e hospitalidade.
129 expositores | 5.649 visitantes | 13 países representados

FOOD, HOTEL & TOURISM BALI | 17 – 19 março 2022 | Bali – Indonésia

12ª edição (Bienal) - Evento muito importante para o mercado indonésio, agrupa a indústria local com toda a oferta internacional. Uma
grande economia que cresce a uma taxa média anual de 6%.
735 expositores | 11.268 visitantes | 40 países representados

FHSC FOOD & HOSPITALITY SOUTH CHINA | 25 – 27 mayo 2022| Guangzhou
1ª edición (Anual)

FALE CONOSCO PARA SE-INFORMAR SOBRE ESTES EVENTOS:
Irene Salazar: irene@feriasalimentarias.com | +54 9 11 4540 1960
Lic. Cecilia Rodríguez Di Sanzo: cecilia@feriasalimentarias.com | +54 9 11 5602 2000

