UAB "AUTARĖ" kviečia Jus dalyvauti 20 –toje tarptautinėje specializuotoje
parodoje LONDONE (DIDŽIOJI BRITANIJA)

IFE’19 / PRO2PACK
THE INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT, PACKAGING
Paroda IFE vyks 2019 m. kovo 19-22 dienomis., o paroda Pro2Pack – kovo 18-20 d.
Tarptautiniuose Parodų rūmuose ExCeL, Londone
IFE – tai didžiausia Didžiosios Britanijos maisto produktų ir gėrimų paroda. Tarptautinėje maisto produktų
ir gėrimų parodoje IFE gamintojai ir tiekėjai didina savo konkurencinį pranašumą, užmegzdami verslo
kontaktus su pasaulinio lygio sprendimus priimančiais asmenimis iš prekybos, maisto pramonės, didmeninės
prekybos ir distribucijos bei gamybos sektorių. IFE – tai vienintelė pasaulinė maisto produktų ir gėrimų
paroda, skiriama naujų produktų ir inovacijų kūrimui, pristatymui pasaulinei analizei bei bendradarbiavimui.
Ši unikali pozicija pritraukia viso pasaulio aukštos kvalifikacijos auditoriją, generuoti naujas idėjas, plėstis į
naujas rinkas, susitikti su naujais ir jau egzistuojančiais klientais bei siekti prekinių ženklų pripažinimo.
Beveik tuo pat metu (03.18-20 d.) rengiama paroda „Pro2Pac“ – vienintelė, kas antrus metus vykstanti
maisto perdirbimo ir pakavimo paroda, skirta tik maisto ir gėrimų pramonei. Čia atrasite naujas perdirbimo
ir pakavimo žaliavas, įrangą ir paslaugas, padėsiančias Jums sutikti naujus iššūkius. 2017 m. parodoje
dalyvavo 1300 įmonių iš 56 pasaulio šalių, buvo suformuota 30 nacionalinių paviljonų, parodą aplankė virš
27 000 lankytojų iš 105 valstybių.
Parodos lankytojai:
- mažmenininkai (prekybos centrų parduotuvės, prekybinės grupės, nepriklausomi prekybininkai ir kt.)
- maisto servisas (viešojo maitinimo tiekimo įmonės, viešbučių ir restoranų grupių operatoriai,
nepriklausomi viešbučiai, restoranai, barai ir kt.)
- didmenininkai ir distributoriai (distributoriai, didmenininkai, Cash & Carry operatoriai,

importuotojai, tarpininkai)
-

gamintojai (prekinių ženklų savininkai, tiekėjai ir gamintojai)

Paroda IFE/Pro2Pack suskirstyta į 12 sektorių:
pagrindiniai maisto produktai;
kepiniai ir konditerijos gaminiai;
sūris ir pieno produktai;
gėrimai;
šaldytas maistas;
sveikata ir gera savijauta;
ingredientai;

Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis:

-

mėsa ir paukštiena;
organika;
regioninis ir specifinis maistas iš Didžiosios
Britanijos;
jūros gėrybės;
pasaulio virtuvė
maisto pakuotė, įranga, technologijos,reklama

£ 300

Į kainą įeina: bendras parodos katalogas, dalyvio kortelės, bendra parodos reklama.

1 kv.m. ploto su standartine įranga:
£ 410
Į kaina įeina: parodinis plotas, sienelės, kiliminė danga, apšvietimas, užrašas ant stendo, elektros
rozetė.
1 kv. m. neįrengto parodinio ploto:
Į kainą įskaičiuota: parodinio ploto nuoma.

£ 349

Mažiausias užsakomas plotas 9 kv.m.
Kainos nurodytos be PVM.
Perkelkite rūpesčius ant mūsų pečių!
Projekto vadovė: Roma Bieliajevienė, tel. (8 - 5) 2622453, 860315525
roma@autare.lt; www.autare.lt

