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Organização

Participe ANUFOOD Brazil 2020 - Exclusiva plataforma de
Após a estréia de sucesso em São Paulo, a ANUFOOD Brazil, Feira de Negócios
exclusiva para o setor de Alimentos e Bebidas, versão ANUGA do Brasil, torna-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.
Paralelamente à feira, a ANUFOOD Brazil também apresenta um programa internacional de
congressos de alto nível, em parceria com a FGV Projetos, que reúne especialistas do mercado,
proﬁssionais da indústria, além de representantes de associações setoriais e do Governo.

Facts & Figures - Números provam os resultados!
83%

dos visitantes são
compradores ou
decisores de compra

87%

dos visitantes visitaram a feira
com o objetivo de encontrar
novos produtos e fornecedores

96%

dos expositores estão
satisfeitos com
a qualidadedo evento

84%
95%

dos visitantes pretendem
voltar na edição de 2020

dos visitantes ﬁcaram satisfeitos
e recomendariam o evento
para seus colegas

Pavilhões Internacionais
Argentina, Peru, Alemanha, EUA, Canadá, Itália,
Coréia, China, Emirados Árabes Unidos e outros países

negócios dedicada à indústria alimentícia e ao agronegócio
Expectativa edição 2020

+10mil

compradores e tomadores
de decisão do mercado
interno e externo

+40 países

Compradores internacionais
com alto poder de decisão

+200 expositores +350 marcas

+20 países
Expositores
internacionais

3 dias de evento
Pavilhão São Paulo Expo

Rodada de negócios com mais de USD 20 milhões gerados em volume de negócios
Experiências práticas e conteúdo técnico para proﬁssionais
Presença de autoridades, como a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina e o Governador de
São Paulo, João Dória - associações, inﬂuenciadores e formadores de opinião
Congresso internacional organizado pela FVG e entidades de classe focado nos desaﬁos e
oportunidades do setor
Versão Sul-americana da ANUGA - maior evento de alimentos do mundo!
Organizada pela Koelnmesse, maior organizadora de feiras do mundo em alimentos e
tecnologia de alimentos, com mais de 20 feiras ao redor do mundo.

O que o Mercado diz
sobre a ANUFOOD Brazil
Parceiros
“A ANUFOOD Brazil é extraordinariamente importante para o Brasil. É essencial mostrar ao mundo que
o Brasil tem uma rede de alimentos sólida, competitiva, eﬁciente e com produtos sustentáveis. E a
ANUFOOD é isso: uma vitrine da tecnologia industrial do Brasil que o mundo inteiro está conhecendo”.
Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (GV Agro)
“A ANUFOOD Brazil foi excelente em reunir todos os players da cadeia produtiva de alimentos.
Proporcionou três dias de conteúdo relevante para proﬁssionais da área e consumidores, e o espaço de
estandes estava rico na diversidade de produtos, conteúdo e realização de negócios.”
João Dornellas, presidente da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos)

“Nós estamos positivamente surpreendidos com o alcance da feira, com a visitação. Fiquei maravilhado
com nosso estande em que centenas de pessoas circularam. Além disso, conseguimos trazer vários ônibus
do interior, todos cheios com potenciais compradores, empresários do setor de bares e restaurantes.”
Percival Mericato, presidente Abrasel SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes)

Expositores
“A feira foi extremamente movimentada, as pessoas vieram realmente para fazer negócios,
e não apenas para fazer uma visita social. Fizemos muitos contatos novos, muita gente de
fora e a feira está extremamente organizada. As agendas da rodada de negócios foram super
bem organizadas, com muita pontualidade. Quem veio realmente é do ramo, e veio para
fechar negócio. É o que a gente mais espera em uma feira”.
Dyrlene Ferrugem, diretora comercial do Grupo Dallas

“A ANUFOOD é uma feira que tem tudo a ver com a companhia. Nossos clientes
vieram nos prestigiar e a expectativa é de que a ANUFOOD e a Marfrig dividam
um calendário positivo também nas próximas edições”.
Marcelo Proença, diretor Global da Marfrig

Visitantes
“A primeira edição do evento foi muito boa e acima do esperado. As ofertas
internacionais chamam atenção como diferencial do evento, que tem grande
potencial para melhorar ainda mais na edição de 2020”
Gaston Hamaoui, Gestor da marca Fasano em food and beverage
“Por ser o primeiro ano da feira, ﬁquei muito impressionado com a qualidade do
pavilhão, dos expositores e com a qualidade do evento como um todo. Com certeza a
feira tem muito futuro e vai crescer muito. Foi uma excelente experiência ter visitado a
feira e pretendo estar presente nas próximas”
Adilson Carvalhal Junior, presidente da ABBA (Associação Brasileira dos Exportadores e
Importadores de Alimentos Bebidas)

Por que Expor?
10 razões que fazem da ANUFOOD Brazil
a plataforma ideal para alavancar seus negócios
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1
É a única feira
exclusiva do setor
alimentos e bebidas
no Brasil, o que garante
um comprador mais
focado no
seu negócio

6
Programa
RODADA DE NEGÓCIOS
com compradores
selecionados do
mercado doméstico
e externo

A feira é uma
plataforma de
negócios bilateral,
focada no
comprador do mercado
doméstico e no
comprador
internacional
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Alta visibilidade
para sua empresa –
Investimos alto em
promoção e comunicação
do evento, com um grande
alcance e impacto nas
mídias do setor e na
imprensa nacional
e internacional
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Mais de 10.000*
compradores varejistas,
distribuidores, atacadistas,
supermercadistas e
importadores de todos os
estabelecimentos
food service do Brasil
e da América do Sul
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O conceito
“10 feiras em
1 único evento”
oferecerá a visibilidade
certa para sua empresa,
seguindo sua categoria
de produtos

5
Mais de 50
caravanas de
compradores de
todo o Brasil
direcionadas
até o evento
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Programas de
conferências, organizados
com a FGV, e conheça
as próximas tendências
do mercado, hábitos
de consumo do futuro,
legislação para exportar,
entre outros
assuntos

Organizado pela
Koelnmesse,
organizadora da ANUGA
e de mais de 80 eventos
de 25 setores no mundo,
sendo a maior
organizadora do mundo
no setor de ALIMENTOS
E BEBIDAS.

10
Jantar de Gala
exclusivo para
expositores,
Compradores VIP
e autoridades
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Quem Expõe
Produtores de
Indústria de
Importadores, Equipamentos
alimentos
frescos, exportadores e e serviços para
alimentos e
orgânicos e
bebidas em geral
distribuidores
food service
in natura

10 feiras em 1
1 único evento
10

Agências de
Consultorias,
comércio exterior
certiﬁcação e
e câmaras de
prestadores de serviço
comércio

Perﬁl do visitante
Conheça quem é importante para o seu negócio
na América do Sul!
Área de Interesse
Food Service
Alimentos Frescos e Refrigerados
Alimentos Gourmet
Bebidas e Bebidas Quentes
Carne
Laticínios
Orgânicos
Agrifoods
Pão e Padaria
Doces e Biscoitos

49%
48%
48%
47%
43%
43%
43%
39%
39%
38%

Perﬁl do Comprador
Food Service

Distribuidores
e Atacadistas
21%

Outros

9%

Importadores

53%

4%
13%

Supermercados
e Varejistas

Presença de compradores de grandes redes de supermercados e restaurantes

Compradores de todo o Brasil e de mais 38 outros países

África do Sul
Alemanha
Angola
Arábia Saudita
Argentina
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
China
Colômbia
Coreia do Sul
Costa Rica

Egito
Equador
Espanha
Estados Unidos
França
Gabão
Grécia
Guatemala
Iêmen
Índia
Irlanda
Itália
Japão

Jordânia
México
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai
Peru
Peru
Polônia
Reino Unido
Síria
Suriname
Uruguai
Venezuela

Apoio das principais
entidades de classe do setor

Líder mundial na implementação de feiras de alimentos e serviços e produtos
relacionados a processamento de alimentos e bebidas

Conteúdo relevante
para o mercado
Elaborado em parceira com a FGV Projetos, com o ITAL e com
a ABIA, o evento traz um programa Internacioal de
Conferências, com a presença de keynote speakers e
proﬁssionais renomados da indústria.
Inovações em produtos
Desenvovimento da Indístria
Tendências de Consumo
Futuro da Segurança Alimentar

São Paulo Expo
O mais novo centro de exposições, congressos e convenções
Pavilhão totalmente climatizado
Edifício garagem com 4.500 vagas cobertas
Rede hoteleira com mais de 7.500 apartamentos

Sobre a Koelnmesse
Kolenmesse é a organizadora líder de feiras especializadas na
indústria alimentícia e em setores relacionados no mundo. As
feiras especializadas Anuga, ISM e Anuga FoodTec são líderes
estabewlecidas. Essa atuação global nos permite oferecer
aos nossos clientes uma rede de eventos que, por sua
vez, oferecem acesso a diferentes mercados, criando
assim uma base para negócios internacionais
sustentáveis e estáveis
www.koelnmesse.com.br
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