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A feira de negócios única e exclusiva
para o setor de alimentos e bebidas na
América do Sul
Após a estréia de sucesso em São Paulo, a ANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusiva para o
Setor de Alimentos e Bebidas, powered by Anuga, tornou-se o mais importante ponto de encontro da
indústria para todo o setor alimentício e do agronegócio na América do Sul.
A ANUFOOD Brazil 2020 coloca a sua empresa frente a frente com os principais compradores do Brasil
e internacionais, que estão em busca de novos produtos e fornecedores. O evento é a oportunidade única
de ampliar a sua carteira de clientes e fechar grandes negócios com compradores do mercado interno
brasileiro, assim como expandir seus negócios no exterior, por meio do programa de matchmaking e da
rede global de compradores da Koelnmesse.

Food Connects

Por que participar?
A ANUFOOD Brazil é a única feira no
Brasil dedicada exclusivamente ao setor
de alimentos e bebidas, que proporciona
uma plataforma de negócios multicanal
(Trade, Food Service e Exportação)
onde a sua empresa terá a chance de
intensiﬁcar o market share no mercado
nacional e ainda ampliar os negócios
para novos mercados internacionais.

Nós reunimos as indústrias do setor de alimentos do
mundo inteiro, abrindo as portas para a sua
empresa acessar novos mercados na América do Sul.

We are the market
A Koelnmesse, líder mundial na organização de feiras
de negócios no setor de alimentos, reúne mais de
400.000 compradores ao redor do mundo.

We connect people
Por meio do programa de rodada de negócios, nós
agendamos reuniões entre a sua empresa e os
principais varejistas do mundo.

We
are professional!

are powered by Anuga!

Nós fomentamos os interesses do setor
de alimentos e bebidas, independente
de quaisquer interesses políticos e
institucionais. Nós acreditamos que
esse setor merece sua própria
plataforma de negócios.

A Anuga é a maior plataforma de negócios no setor
de alimentos e bebidas do mundo. Através da rede
global da Koelnmesse, compradores do Brasil e de
todas as partes do mundo estarão diretamente
conectados com as indústrias sul-americanas.
Junte-se à família Anuga!

ANUFOOD Brazil 2020: Crescimento de 60% na área de exposição

+10.000

visitantes
qualiﬁcados

+40 países

tomadores de decisão
internacionais com poder
de compra

+60 caravanas

compradores e empresários
de todo o Brasil

+350 marcas +200expositores +2.000
empresas do setor de
alimentos e bebidas

reuniões estimadas nas Rodadas
de Negócios Internacionais com
compradores de todo o mundo

Expositores
O evento que reúne os principais
segmentos do setor em um único local

AGRIFOODS

MEAT

Produtos frescos,
in-natura,
matérias-primas

Carne bovina,
suína, aves e carnes
especiais

FINE FOOD

BREAD & BAKERY

ORGANIC

SWEETS &
SNACKS

FOOD SERVICE

Gourmet,
delicatéssen e
provisões gerais

Pães, assados,
bolos e massas

Alimentos orgânicos
em geral: in-natura
ou minimamente
processados

Chocolate,
confeitaria, biscoitos
e snacks

Culinária, tecnologia,
equipamentos e
serviços para
food service

94%

CHILLED &
FRESH FOOD
Produtos frescos para
conveniência e delicatéssen,
peixes e frutos do mar,
frutas e legumes

dos expositores
estão satisfeitos com a
qualidade dos visitantes

“A feira foi extremamente movimentada, as pessoas vieram
realmente para fazer negócios. Fizemos muitos contatos novos,
muita gente de fora. As agendas da rodada de negócios foram
super bem organizadas, com muita pontualidade. Todas as
pessoas que marcaram estavam presentes. Quem veio
realmente é do ramo, e veio para fechar negócio."
Grupo Dallas - Dyrlene Ferrugem, diretora comercial

DAIRY
Produtos derivados
do leite

96%

DRINKS &
HOT BEVERAGES
Bebidas em geral:
alcoólicas e não alcoólicas,
refrigerantes, sucos,
àgua, café, chás

dos expositores
estão satisfeitos com a
qualidade do evento

“É muito positivo que a Marfrig esteja participando da
ANUFOOD Brazil, acho que é o casamento perfeito, já que a
feira é de alimentos e bebidas e a Marfrig está passando por
um momento excelente. O primeiro dia foi ótimo.
A ANUFOOD é uma feira que tem tudo a ver
com a companhia.”
Marfrig - Marcelo Proença, diretor global

2019 Facts & Figures
Visitantes

7.395

Abrangência
nacional

visitantes

100%
dos estados

87%

procuram por
novos produtos
e fornecedores
na feira

39 países visitantes
África do Sul
Alemanha
Angola
Arábia Saudita
Argentina
Bolívia
Brasil
Canadá

Chile
China
Colômbia
Coréia do Sul
Costa Rica
Egito
Equador
Espanha

Estados Unidos
França
Gabão
Grécia
Guatemala
Iêmen
Índia
Irlanda

Itália
Japão
Jordânia
México
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai
Perú

Polônia
Reino Unido
Síria
Suriname
Turquia
Uruguai
Venezuela

+90 supermercados regionais e grandes redes do food service visitaram o evento

2019 Facts & Figures
Visitantes
Outros

Food Service

83%

são tomadores
de decisão

21%
Importadores
Supermercados

4%

53%

9%

Distribuidores
e Atacadistas

13%

95%

estão satisfeitos
e recomendariam
o evento

94%

aﬁrmam que
retornarão
em 2020

Rodada de Negócios
Missão: Impulsionar Negócios
A Koelnmesse, através da sua rede global de compradores, reúne a indústria e os principais decisores
de compras do setor.

100% dos compradores têm interesse em participar em 2020

+1.000

reuniões agendadas

3dias

de negociações

9países
participantes

80% dos compradores fecharam negócios
“Quando a organização me convidou ﬁquei muito feliz.
Isso faz com que a gente conheça as indústrias e crie
conexões. Eu tive o prazer de conhecer vários
proﬁssionais, ao menos 8 contatos provavelmente
concretizaremos negócio."
Betania Pinkney, Sysco Food Service (EUA)

Parcerias estratégicas

com as principais associações e entidades do setor

Congresso
ANUFOOD Brazil
Programa de palestras de alta qualidade com foco nas últimas
tendências de marketing e desaﬁos do setor, atraindo
decisores e autoridades de alto nível que atuam no ramo,
inclusive ministros e governadores.

São Paulo Expo
O maior e mais moderno centro de convenções, exposição e congressos da América do Sul
Edifício garagem com 4.500 vagas cobertas
10 minutos de distância do Aeroporto de Congonhas
Fácil acesso aos principais hotéis da área

Sobre a Koelnmesse
A Koelnmesse é líder internacional na implementação de feiras de
alimentos, serviços e produtos relacionados a processamento de
alimentos e bebidas. Feiras como a Anuga e a ISM são reconhecidas
em todo mundo como líderes absolutas em seus setores. A
Koelnmesse não organiza feiras no setor de alimentos apenas em
Colônia, na Alemanha, mas também em outros mercados
emergentes no mundo todo, tais como: Brasil, China, Colômbia, Índia, Japão,
Tailândia, e Emirados Árabes Unidos, que possuem diferentes focos e
conteúdos. Com estas atividades globais, a Koelnmesse oferece aos seus clientes
um completo portfólio de eventos qualiﬁcados, em diferentes mercados, que
garantem uma rede de negócios sustentável e internacional.
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