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Abrasel convida empresários de bares e
restaurantes a participar das caravanas para
visitar a feira de alimentos ANUFOOD Brazil 2020
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes planeja ampliar os
grupos de profissionais para a segunda edição da feira exclusiva de
alimentos e bebidas, que acontece em São Paulo

ANUFOOD Brazil
9.03.-11.03.2020
www.anufood.com.br

São Paulo, novembro de 2019 – A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel) já iniciou contatos para reeditar as caravanas de profissionais e
empresários desses setores para visitar a segunda edição da ANUFOOD Brazil – Feira
Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas, feira organizada pela Koelnmesse
do Brasil em parceria com a FGV Projetos, que acontece de 9 a 11 de março de 2020
no São Paulo Expo.

Seu contato:
Renata Camargos
Tel.
+55 11 3874-0030
e-mail
r.camargos@
koelnmesse.com.br

Na primeira edição, a feira recebeu caravanas de 35 cidades, num total de mais de
mil empresários. Para 2020, a diretora de eventos da Abrasel SP, Ana Salles,
acredita que os números serão superiores. “Já recebi pedidos de grupos que
estiveram este ano conosco na ANUFOOD e que desejam retornar no ano que vem”,
garante. “Esse interesse já era esperado, pois todos saíram empolgados do evento”.
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O objetivo das caravanas é levar o máximo de profissionais para fortalecer a
Managing Director:
indústria com novas soluções e tendências de consumo que a ANUFOOD apresentará. Cassiano Facchinetti
"Como aconteceu este ano, os visitantes poderão participar de todas as atividades
Diretor Geral:
do evento, bem como visitar todos os estandes. A caravana será para um único dia
Cassiano Facchinetti
de evento, e o grupo decide em qual dos três dias será realizada a viagem", explica
Ana. Na primeira edição, as caravanas vieram do litoral e interior de São Paulo, já
para 2020 existe a possibilidade de ampliar o projeto para outros estados.
As caravanas são oferecidas a donos de restaurantes, consultores gastronômicos e
chefs de cozinha para participar da Feira, do Congresso e do II Encontro
Abrasel/ESBRE Escola de Bares e Restaurantes.
A primeira edição da ANUFOOD reuniu um público qualificado, entre eles
representantes de grandes redes como Grupo Casino, Carrefour, Walmart, Grupo St.
Marché e redes regionais de todos os estados brasileiros. O evento atendeu a

compradores buscando bons negócios tanto para o mercado interno quanto para
exportações. Para a segunda edição está previsto o projeto Prime Club, que será
uma área VIP da feira, onde os convidados especiais vão usufruir de benefícios
exclusivos.
Mais informações e inscrições para as caravanas: ana.eventos@abraselsp.com.br.
www.anufoodbrazil.com.br
ANUFOOD Brazil
Data: 9 a 11 março de 2020
Feira: 10h às 19h
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos Imigrantes Km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo – SP
Mais informações e credenciamento: https://www.anufoodbrazil.com.br/

Sobre a ANUFOOD Brazil
A ANUFOOD Brazil – Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas é a
versão Sul-Americana da Anuga. Organizada pela Koelnmesse do Brasil em parceria
com a FGV Projetos, unidade de assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas, o
evento dedica espaço a toda diversidade das atividades relacionadas ao agronegócio
e à indústria alimentícia e de bebidas. Dessa forma, compradores nacionais e
internacionais terão a oportunidade de se encontrar em um mesmo local para
realizar negócios, além de ter contato com as inovações da indústria. A próxima
edição do evento acontece de 09 a 11 de março de 2020, no São Paulo Expo, em São
Paulo.
Mais informações: anufoodbrazil.com.br
Sobre a Koelnmesse – Global Competence in Food and FoodTec: A Koelnmesse é
líder internacional na implementação de feiras de alimentos e serviços e produtos
relacionados a processamento de alimentos e bebidas. Feiras como a Anuga, a ISM Feira Internacional de Doces e Biscoitos e a Anuga FoodTec são reconhecidas em todo
mundo como líderes absolutas em seus setores. A Koelnmesse também organiza feiras
líderes no setor de alimentos e bebidas em outros mercados emergentes no mundo
todo, tais como: Brasil, China, Índia, Itália, Japão, Tailândia, Estados Unidos e
Emirados Árabes Unidos. 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.
Mais informações: http://www.global-competence.net/Global-Competence-inFood-and-FoodTec/
Nota aos editores
- Fotos da ANUFOOD Brazil estão disponíveis para download no site
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