ANUGA FOOD TEC‘ 2018 –
TARTAUTINĖ MAISTO IR GĖRIMŲ PRAMONĖS TIEKĖJŲ
PARODA
2018.03.20.-03.23. d. Kelnas, Vokietija

ONE FOR ALL. ALL IN ONE!
Kviečiame Jus vykti š.m. kovo 18-23 d. aplankyti parodą “ANUGA FOOD TEC’ 2018 –
Tarptautinę maisto ir gėrimų pramonės tiekėjų parodą”, rengiamą kas 3 m. Kelne, Vokietijoje.
Šioje parodoje 2015 m. 66 615 kv.m. parodos plote dalyvavo 1 479 eksponentai iš 49 šalių, o
apsilankė joje 45 604 lankytojai. Kas 3 metus "Anuga FoodTec" tampa visuotinės maisto pramonės
ir jos tiekėjų tašku, taip pat susitikimais, skirtais vizionieriams ir sprendimus priimantiems
asmenims.
Atvykite į parodą "Anuga FoodTec" ir sužinokite, kokia bus jūsų pramonė rytoj. Tai pirmaujanti
tiekėjų mugė maisto ir gėrimų pramonei. Nuo perdirbimo technologijų iki pakuočių, nuo maisto
saugos iki ingredientų: jei tai yra susiję su maistu ir gėrimais, jį rasite čia. Tai vieta, kur
formuojamos tendencijos ir vizijos - kai pagrindiniai sprendimų priėmėjai iš viso pasaulio patenkina
svarbiausius gamintojus iš įvairių pramonės šakų. Tai vieta, kurioje galite tikėtis rasti technologijas
ir partnerius, kurie visiškai transformuos jūsų verslą.
"Anuga FoodTec" yra vienintelė pasaulyje prekybos mugė, apimanti visą maisto produktų spektrą nuo perdirbimo iki pakavimo. Ji apima visas maisto pramonės šakas. "Anuga FoodTec" - pasaulinė
maisto ir gėrimų pramonė - pirmaujanti informacijos ir pirkimo platforma.

Parodos sektoriai:
 Gamybos technologijos
 Užpildymo ir pakavimo technologijos
 Pakavimo medžiagos, pakuotė, pakavimo priemonės
 Automatikos, duomenų apdorojimo, valdymo ir reguliavimo technologijos
 Sauga ir analizė, kokybės valdymas
 Eksploatacinės medžiagos, aplinkosaugos technologijos, biotechnologijos
 Šaldymo ir oro kondicionavimo technologijos
 Transportavimo, transportavimo ir sandėliavimo įrenginiai, logistika
 Ingredientai, pagalbinės medžiagos
 Komponentai, agregatai, paviršiaus technologijos, priedai
 Paslaugų įmonės, organizacijos, leidėjai

Parodos lankytojai – tai atstovai iš visų maisto ir gėrimų pramonės sektorių: vadybininkai ir
specialistai, dalyvaujantys mokslinių tyrimų ir plėtros, projektavimo, gamybos, kokybės valdymo ir
priežiūros, pirkimų, pardavimo ir rinkodaros srityse, stambios mėsinės ir kepyklos, prekybininkai ir
kiti sprendimus priimantys asmenys iš maisto pramonės ir naminių gyvūnų maisto pramonės.
Kelionė su grupe autobusu vyks š.m. kovo mėn. 18-23 d.
Kelionės kaina: 399,-Eurai/asm.;
Kelionės kainą sudaro: kelionė komfortabiliu autobusu, 2 nakvynės dviviečiame kambaryje
viešbutyje Lenkijoje (su pusryčiais), 3 nakvynės dviviečiame kambaryje viešbutyje Vokietijoje (su
pusryčiais), draudimas, kelionės vadovo paslaugos, kelių ir ekologijos mokesčiai, apžvalginė
ekskursija.
Parodos bilietų išankstinė kaina mūsų biure: 17,50-Eurai/1 d; 35,-Eurai/2 d.; 55,-Eurai/visoms
dienoms.
Dėl visų kelionės detalių: smulkesnės kelionės programos, paraiškos, individualios kelionės lėktuvu
ar kitų klausimų prašome teirautis ir registruotis kelionei iki sausio 19 d.
tel.: +370 615 28130;
tel.+370 613 92193
el-paštu:l.aleksiuniene@boutiquetravel.lt; parodos@boutiquetravel.lt
http://boutiquetravel.lt/baneris/nauja/lt/keliones-i-tarptautines-parodas/parodosuzsienyje/tarptautines-parodos/maistas-zemes-ukis/

