Novas datas para a ANUFOOD Brazil: FAQs para Expositores e Visitantes

1.

Porque decidiu remarcar o ANUFOOD Brazil?

Como organizadores de feiras de negócios temos trabalhado diligentemente para proteger a
saúde dos nossos expositores e visitantes, para tanto, desenvolvemos um Guia com de
protocolos de segurança e melhores práticas para realização de feiras. Todas as medidas e
diretrizes deste Guia estão focadas em garantir os mais elevados padrões de segurança,
higiene, limpeza e qualidade, com o objetivo de ganhar a confiança dos visitantes e
expositores. Embora estejamos muito seguros da nossa capacidade de organizar feiras de
sucesso em um ambiente seguro para todos os nossos clientes e parceiros, nós devemos
considerar o momento certo para a realização de uma feira internacional de qualidade, que
contribua com o desenvolvimento e crescimento da indústria de alimentos e bebidas no Brasil
e na América Latina.
A Koelnmesse ponderou as restrições de algumas viagens internacionais ao Brasil, as políticas
de quarentena de alguns países e as preocupações gerais de saúde dos visitantes
internacionais, e concluiu que não se sente segura em realizar a ANUFOOD Brazil 2021 com a
mesma participação internacional que o mercado almeja. Além disso, a cidade de São Paulo
continua a enfrentar preocupações e incertezas quanto à viabilidade de realização da
ANUFOOD Brasil 2021 em março, devido ao impacto de uma potencial segunda onda após o
verão no Brasil.

2. Qual a nova data e onde será realizada?
As novas datas para o ANUFOOD Brazil são 12-14 de Abril de 2022, e será realizada novamente
no moderno São Paulo Expo na cidade de São Paulo.

3.

O ANUFOOD Brazil 2022 será um evento híbrido?

Sim, ANUFOOD Brazil 2022 será um evento híbrido, o qual além dos três dias de evento
presencial contará com uma nova plataforma digital que oferecerá um showroom altamente
interativo além de um matchmaking online, que proporcionará um alcance ainda maior com
às nossas novas atividades de geração de novos negócios para a indústria de alimentos e
bebidas.

4.

Eu tenho dúvidas, quem posso contatar?

Por favor entre em contato com Michael Fine, Gerente de Projetos da ANUFOOD Brazil. Email: m.fine@koelnmesse.com.br.

EXPOSITORES
1.

Eu sou um expositor confirmado na ANUFOOD Brazil 2021. O que devo fazer?

Todos os expositores confirmados em 2021 serão contatados individualmente em pela equipe
da ANUFOOD Brazil e em janeiro, receberão um novo contrato com as novas datas. Os
expositores receberão crédito integral para todos os montantes pagos, e os novos contratos
incluirão o saldo restante. Qualquer expositor que deseje cancelar pode discutir as opções
com a equipe da ANUFOOD Brazil individualmente.

2.

Qual é a política de cancelamento da ANUFOOD Brazil 2022?

Nós esperamos não ter restrições com a realização da ANUFOOD Brazil 2022. No entanto,
considerando os interesses dos nossos clientes, e com o objetivo de construir uma relação de
confiança entre expositores e a organizadora, nós incluiremos uma nova política de
cancelamento nos contratos para ANUFOOD Brazil 2022, com condições de “risco zero”.
Nessa nova política de cancelamento, caso a realização da ANUFOOD Brazil 2022 seja
comprometida da alguma forma pela crise sanitária, os expositores poderão optar por
cancelar a sua participação em até três meses antes do primeiro dia da exposição, e será
emitido um reembolso total.

VISITANTES
1.
Eu já fiz o pré-credenciamento para o ANUFOOD Brazil 2021. Eu devo me
credenciar novamente agora que o evento está remarcado?
Sim. Os visitantes terão de se inscrever novamente no ANUFOOD Brazil 2022.

2.
Eu fiz os preparativos de viagem para o ANUFOOD Brazil 2021. Serei reembolsado
pela minha viagem/hospedagem ou quaisquer outras despesas incorridas, devido às novas
datas da ANUFOOD Brazil?
A ANUFOOD Brazil não é responsável por acordos ou planos feitos com outras empresas. Por
favor, contate diretamente o seu agente de viagens/empresa aérea e/ou operador hoteleiro
para solicitar informações sobre as suas políticas de reembolso.

3.
Eu sou um novo visitante. Posso ter acesso ao sistema de pré-credenciamento de
visitantes?
Sim, você poderá acessar o site oficial do evento (www.anufoodbrazil.com.br) para realizar o
seu pré – credenciamento na ANUFOOD Brazil 2022 em setembro de 2021. Se desejar receber
informações sobre o evento, por favor, envie um e-mail para: f.pereira@koelnmesse.com.br

