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CALENDÁRIO 2023 | 2024 
EUROPA 

 

IFE International Food & Drink Event 

20 – 22 Março 2023 | Londres, Reino Unido  
22ª edição (Anual) - A IFE é a maior e mais importante feira de alimentos e bebidas do Reino Unido. Desde 2022 

o IFE é um evento anual que responde à demanda da indústria. 

1.350 expositores | 28.177 visitantes | 57 países representados 

  

 

IFE Manufacturing Solutions 

20 – 22 Março 2023 | Londres, Reino Unido  
2ª edição (Anual) - IFE Manufacturing é feita em conjunto com o IFE. Essa iniciativa é muito atrativa para os 

visitantes, pois eles encontrarão toda a cadeia, desde a concepção até o produto acabado, em um só lugar. 

1.350 expositores | 28.177 visitantes | 57 países representados 

  

 

WORLDFOOD MOSCOW  

19 – 22 Setembro 2023 | Moscou, Rússia 
33ª edição (Anual) - É a exposição mais importante para negócios internacionais na indústria de alimentos e 

bebidas na Rússia. 44% de seus visitantes optam apenas por participar da WorldFood Moscou entre as feiras do 

setor. 86% dos expositores estão satisfeitos com a feira e 94% consideram retornar no próximo ano. 

1.764 expositores | 30.768 visitantes | 65 países representados 

  

 
ALIMENTARIA FOOD TECH  

26 – 29 Setembro 2023| Barcelona, Espanha 
22ª edição (Trienal) - Ex BTA. Apresenta a mais completa cadeia de produção e conservação de alimentos e 

bebidas: Ingredientes, Processamento, Embalagens, Indústria 4.0, Segurança Alimentar e o novo setor Smart Agro 

400 expositores | 1.000 marcas 

  

 
FOOD INGREDIENTS EUROPE + HEALTH INGREDIENTS EUROPE 

28 – 30 Novembro 2023 | Frankfurt, Alemanha 
(Anual) - Food Ingredients Europe é o evento mais importante do setor, cobrindo todo o espectro da indústria de 

ingredientes para alimentos e bebidas, incluindo rótulo limpo, ingredientes saudáveis e nutritivos, livres de 

vegetais e orgânicos e muito mais. Incorporando o evento Health Ingredients, é realizado anualmente e alterna 

seus locais entre Frankfurt e Paris. 

1.700 expositores | 24.415 visitantes | 63 países representados 

  

  

ÁSIA 

 

FHA - Food & Beverage 

25 – 28 Abril 2023 | Cingapura 
22ª edição (Anual) - É a maior feira de alimentos e bebidas da Ásia, reunindo expositores de todo o mundo com 

compradores do Sudeste Asiático. Evento icônico para compradores do setor, sempre em busca de produtos 

inovadores. A partir deste ano será anual, embora em 2022 tenha sido adiado para setembro, a próxima edição 

voltará ao seu mês tradicional e será em março de 2023. 

2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados 

  

 

FOOD & HOSPITALITY SOUTH CHINA 

Maio 2023 | Guangzhou, China   
1ª edição (Anual) - Alimentado pela FHC, este mega evento B2B recém-lançado aumentará ainda mais a 

sinergia geral junto com os famosos eventos HOTELEX, Expo Food, China Bakery, Franchising Guangzhou.  

Primeira edição  

  

 

HOFEX  

10 – 12 Maio 2023 | Hong Kong 
19ª edição (Bienal) – Feira pan-asiática, ocupa uma posição pioneira em conectar a China com o resto do 

mundo. Receba compradores de Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Sudeste Asiático e Oceania. 

2.843 expositores | 39.224 visitantes | 68 países representados 
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FOOD & HOTEL INDONESIA + Fine Food Indonesia + Hotelex Indonesia 

25 – 28 Julho 2023 | Jakarta, Indonésia 
17ª edição (Bienal) - Feira líder de alimentos, bebidas e hospitalidade na Indonésia, economia 16 no ranking 

mundial e 1 na ASEAN. Suas importações de alimentos e bebidas quadruplicarão na próxima década, com alta 

demanda por alimentos importados. 

948 expositores | 31.210 visitantes | 41 países representados 

  

 

NATURAL & ORGANIC ASIA  

5 – 7 Setembro 2023 | Hong Kong 
8ª edição  (Anual) - A exposição abrange quatro segmentos principais: The Natural Food Show | Saúde e 

Nutrição | Beleza Natural e Spa | Vida Natural. 

250 expositores | 5.000 visitantes | 31 países representados 

  

  
 

 

GOURMET ASIA + RBHK Restaurant & Bar 

5 – 7 Setembro 2023 | Hong Kong 
6ª edição (Anual) - Feira especializada no setor gourmet e de alta gastronomia. Setores: “Gourmet Food & 

Drinks”, “Padaria, Confeitaria e Café” e “Hospitalidade Design, Suprimentos e Tecnologia”. 

300 expositores | 12.000 visitantes | 20 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL THAILAND  

6 – 9 Setembro 2023 | Bangkok, Tailândia 
29ª edição  (Anual) - É a feira premium da Tailândia para alimentação e hospitalidade. Tem forte apoio das 

principais associações do setor, tanto na Tailândia quanto na região. 

548 expositores | 31.769 visitantes | 40 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL MALAYSIA 

19 – 22 Setembro 2023 | Kuala Lumpur, Malásia 
16ª edição (Bienal) - A Malásia é um importador líquido de produtos alimentícios, suas importações anuais 

registram valores superiores a US$ 11,6 bilhões. A FHM é o único evento exclusivo para profissionais da Malásia e o 

ponto de encontro entre exportadores e compradores. 

1.545 expositores | 30.080 visitantes | 77 países representados 

  

 

HEALTH INGREDIENTS JAPAN 

Outubre 2023 | Toquío, Japão 
A Hi Japan é a plataforma líder em alimentos funcionais, nutracêuticos e suplementos, suprindo a imensa 

demanda da região por alimentos saudáveis. 

600 expositores | 40.000 visitantes  

  

 

FOOD & HOSPITALITY CHINA 

Novembro 2023 | Xangai, China 
26ª edição (Anual) - A FHC é a feira escolhida por exportadores e importadores de alimentos e bebidas. Ocupa 

180.000 m2 e tem mais expositores internacionais e pavilhões domésticos do que qualquer outro evento na 

China. É voltado para compradores de produtos importados de qualidade. 

3.500 expositores | 133.751 visitantes | 49 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL HANOI  

21 – 23 Novembro 2023 | Hanói, Vietnã 
2ª edição (Bienal) – Exposição profissional do Vietnã do Norte para alimentos, bebidas e hospitalidade.  

129 expositores | 5.649 visitantes | 13 países representados 

  

 

FOOD, HOTEL & TOURISM BALI  

6 – 8 Março 2024 |Bali – Indonésia 
13ª edição (Bienal) - Evento muito importante para o mercado indonésio, reúne a indústria local com toda a 

oferta internacional. Uma grande economia crescendo a uma taxa média de 6% ao ano. 

735 expositores | 11.268 visitantes | 40 países representados 

  

 

FOOD & HOTEL VIETNAM  

Abril 2024 | Ho Chi Ming, Vietnã 
11ª edição (Bienal) - FHV é o principal evento para a indústria de alimentos, bebidas e hospitalidade no Vietnã. 

Com uma população de 94 milhões de pessoas, este mercado tem um enorme potencial. 

466 expositores | 13.729 visitantes | 36 países representados 

  

 

FHA - HoReCa  

8 – 11 Outubro 2024 |Cingapura 
22ª edição (Bienal) - Feira de equipamentos, suprimentos e ingredientes para hotéis, restaurantes e catering na 

Ásia. Evento regional, recebe visitantes do Sudeste Asiático, China, Japão, Coréia, Índia e Austrália entre outros. 

2.000 expositores | 48.000 visitantes | 70 países representados 
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OCEÂNIA 

 

FINE FOOD AUSTRALIA 

11 – 14 Setembro 2023| Sydney, Austrália 
37ª edição  (Anual) - É a única feira internacional na Austrália para os setores de bebidas, alimentos e 

equipamentos para supermercados, foodservice e canal Ho.Re.Ca. A feira alterna suas sedes entre Melbourne e 

Sydney, atingindo assim os dois centros urbanos mais importantes do país. 

1000 expositores | 25.956 visitantes | 35 países representados 

  

MÉDIO ORIENTE 

 

IRAN AGROFOOD 

17 – 20 Junho 2023| Teerã, Irã 
29ª edição (Anual) - Es el evento profesional más importante de Irán. Compuesto por cinco ferias profesionales 

desde las materias primas hasta el alimento terminado y su canal de distribución. 

616 expositores | 40.000 visitantes | 17 países representados 

  

 

AGRO PACK IRAQ 

Novembro 2023| Erbil, Iraque 
29ª edição (Anual) - É o evento profissional mais importante do Irã. Composto por cinco feiras profissionais desde 

matérias-primas até alimentos acabados e seu canal de distribuição. 

616 expositores | 40.000 visitantes | 17 países representados 

  

AMÉRICA DO NORTE 

 

NRA SHOW  

20 – 23 Maio 2023 | Chicago, EUA 
102ª edição (Anual) - National Restaurant Association Show (NRA) é o maior evento do Hemisfério Ocidental para 

a indústria de alimentos e serviços de alimentação. 50% dos visitantes não participam de nenhum outro evento. 

2.300 expositores | 41.000 visitantes | 110 países representados 

  

ÁFRICA 

 
FOOD INGREDIENTS AFRICA 

28 – 30 Maio 2023 | Cairo, Egito 
(Anual) - Egipto es el país más populoso de la región MENA, con 97 millones de habitantes. Su próspera industria 

de alimentos atrae inversiones de grandes empresas multinacionales como Nestle y Kraft. 

300 expositores | 8.000 visitantes | 20 países representados  
  
A FeriasAlimentarias.com é o agente oficial exclusivo das feiras contidas neste calendário para a venda de espaços. Há 

mais de quinze anos, coordena a participação de empresas e pavilhões nacionais de toda a América, Espanha e 

Portugal, oficiais e não oficiais. 

Colaborar com todas as agências de promoção de exportação dos territórios mencionados para alcançar uma 

participação bem sucedida. 

FALE CONOSCO PARA SABER SOBRE ESSES EVENTOS: 

Irene Salazar - Diretora Comercial  

irene@feriasalimentarias.com - +54 9 11 4540 1960  

Lic. Cecilia Rodríguez Di Sanzo - Gerente Comercial  

cecilia@feriasalimentarias.com - +54 9 11 5602 2000 
 


