CE:
INDAGRA FOOD este un eveniment organizat in parteneriat cu ADDOR EVENTS si se adreseaza
producatorilor, distribuitorilor si importatorilor de echipamente si tehnologii pentru industria
alimentara, panificatie, industrializarea legumelor si fructelor, prelucrarea pestelui si laptelui.

CAND:
31 octombrie -4 noiembrie 2018

UNDE:
Elementul de noutate al acestei ediții este organizarea INDAGRA FOOD în noul Pavilion B1, dat în
folosință la finalul anului 2017, special conceput pentru a oferi mediului de business cele mai extinse,
funcționale și moderne spații pentru organizarea de evenimente.

Informatii utile:
Regim inaltime: parter
Suprafata bruta: 11.904 mp
Inaltimea sub ferma metalica-grinda zabrele = 10.56 m
Inaltime totala: 14,17 m

DESPRE:
Cea de a IX editie INDAGRA FOOD este cotata pe piata din Romania ca fiind una dintre cele mai
reprezentative manifestari din industria alimentara si reprezinta platforma perfecta pentru lansarea si
vanzarea de produse, prezentarea inovatiilor din domeniu, stabilirea de noi relatii de afaceri si
incheierea de contracte.

In aceeasi perioada cu INDAGRA FOOD 2018, vor avea loc alte 2 evenimente cu tematici
complementare: INDAGRA cea mai importantă manifestare internationala cu profil agricol, organizată
anual în România și EXPO DRINK - Targ de vinuri, bere si alte bauturi alcoolice si non-alcoolice. Asocierea
celor trei evenimente este un bun prilej pentru toti participantii, atat expozanti, cat si vizitatori, sa
descopere laolalta o gama variata de produse din industria agricola, respectiv, alimentara si a bauturilor.

Editia din 2018 va reuni in cadrul Pavilionului B1:

Editia din 2017 INDAGRA FOOD & CARNEXPO
In 2017 INDAGRA FOOD & CARNEXPO s-a organizat in perioada 25 – 29 octombrie 2017 de Romexpo in
parteneriat cu ADDOR EVENTS si Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Editia precedenta INDAGRA FOOD & CARNEXPO a reunit cererea si oferta celor mai importanti
producatori, importatori si furnizori din industria alimentara, deschizand vizitatorilor accesul la surse noi
de produse, echipamente si tehnologii actuale, in scopul achizitionarii acestora la preturi avantajoase.

Editia 2017 INDAGRA FOOD & CARNEXPO s-a desfasurat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei,
in aceeasi perioada cu INDAGRA – Targ international de produse si echipamente in domeniul agriculturii,
horticulturii, viticulturii si zootehniei si EXPO DRINK – Targ de vinuri, bere si alte bauturi alcoolice si nonalcoolice.

Ce a insemnat editia din 2017 INDAGRA FOOD & CARNEXPO?
 5 zile de eveniment;
 2 expozitii cu tematici complementare: INDAGRA si EXPO DRINK;
 61.500 de vizitatori*;
 260 expozanti din 18 tari
 Grad de internationalizare 29 %;
 10.727 metri patrati suprafata expozitionala interioara ocupata;
 610 metri patrati suprafata expozitionala exterioara ocupata;
*Trafic acumulat cu Indagra si Expo Drink

Cea de-a IX-a editie INDAGRA FOOD este dedicata companiilor din domenii precum: produse alimentare,
tehnologie de procesare, catering, retail; merchandising; automatizare si echipamente de manipulare;
sisteme de marcat; gastronomie; curatarea echipamentului, igiena operationala si siguranta la locul de

munca; instalatii de gestionare a energiei si de furnizare de apa, aer comprimat, gaze; transport,
logistica, si depozitare; unitati de vanzari mobile; management; literatura de specialitate/carti de bucate.
6 motive pentru a participa la INDAGRA FOOD
 INDAGRA FOOD este cel mai important loc de intalnire si networking;
 Expozitia informeaza asupra tendintelor din industria alimentara, atat din tara si cat si din
strainatate;
 Participarea ofera ocazia unica de a contacta direct potentiali clienti si de a consolida contactele
cu clientii actuali;
 Evenimentul reprezinta o oportunitate unica de a pune in valoare echipamentele si produsele
dumneavoastra, pentru a consolida imaginea brandului pe care il reprezentati;
 INDAGRA FOOD va beneficia de o ampla campanie de promovare adresata specialistilor din
domeniu.
 Stabileste impreuna cu arhitectii expozitiei designul standului pentru a reda cat mai bine
obiectivele stabilite si pentru a pune in valoare produsele expuse. Nou: Posibilitatea construirii de
standuri personalizate cu structuri suspendate pentru o vizibilitate optima.
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