UAB “Autarė” kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje maisto ir gėrimų pramonės parodoje

THE EUROPEAN PIZZA & PASTA SHOW 2018
Lapkričio 13 - 15 d. parodų rūmuose „Olympia“, Hammersmith g., Kensigtonas, Londonas, Diždioji Britanija
The European Pizza & Pasta Show - tai išskirtinis B2B renginys, skirtas picos bei makaronų rinkai. Parodos
metu dalyviai turės galimybę pabendrauti su pramonės ekspertais, dalyvaus seminaruose bei susipažins su
naujausiais produktais tiesiai iš geriausių tiekėjų. Vyks trys pagrindiniai kulinariniai konkursai "European Pizza
Championship" ir JK finale už PAPA "Pizza Chef" ir "Masta Chef of the Year". Kepėjai demonstruos savo
meistriškumo įgūdžius, tikėdamiesi laimėti prestižinį titulą.
Parodos naujovė - Tarptautinis maisto licencijavimo ir frančizavimo centras (IFFC). Tai didžiausias
licencijavimo ir franšizavimo renginys išskirtinai skirtas maisto ir viešbučių prekių ženklams ir operatoriams. Čia
galite atsakyti į savo klausimus ir kalbėti su pirmaujančiais maisto produktų franšizės žaidėjais. Tai puiki platforma,
skirta susipažinti su investuotojais, nekilnojamojo turto operatoriais ir mažmeninės prekybos centrais, kurie gali
teikti paramą, reikalingą jūsų svetingumo verslui pereiti į kitą lygį. Galiausiai "Maisto ir gėrimų" aukščiausiojo
lygio renginyje vyks daugiau nei 30 seminarų, kuriuose dalyvaus 50 + kalbėtojų, aptarinėjančių geriausius
pramonės naujoves, savo puikias tradicijas ir nepriekaištingą aistrą tobulybei. Tai žada būti aukščiausio lygio
renginiu bet kokiam profesionalui pizza ir makaronų pramonėje.
Kas pristatoma parodoje EUROPOS PIZZA & PASTA?





Pica ir makaronų produktai bei ingredientai
Profesionali virtuvės ir maitinimo įranga
Baldai ir stalo reikmenys
Ženklinimo ir pakavimo sprendimai





Gėrimai, alus, vynai ir spiritiniai gėrimai
Kavos įranga
Technologijos ir mokėjimo sprendimai

Kodėl verta dalyvauti parodoje EUROPOS PIZZA IR PASTAI?




Pristatykite naujus produktus ir paslaugas
Parodykite esamus produktus ir gamybos linijas
Sukurkite naujus pardavimų kanalus




Padidinkite savo prekės ženklų ir produktų
žinomumą
Kurkite savo produktų tinklus.

2017 metų parodoje dalyvavo 140 kompanijų, buvo registruotas 4771 lankytojas, iš kurių 2492 -profesionalai: 43
proc. lankytojų profesionalų iš viešbučių, restoranų, picerijų, maisto tiekėjų bei viešojo maitinimo įstaigų; 57 proc. iš supermarketai, daugiafunkciniai prekybos centrai, bei kiti maisto tiekėjai.
Dalyvavimo sąlygos:
Registracijos mokestis:
150 £
ŽALIA ZONA
1 kv.m. neįrengto ploto:
290 £
1 kv.m. ploto su standartine įranga: 330 £
GELTONA ZONA

1 kv.m. neįrengto ploto:
1 kv.m. ploto su standartine įranga:

Mažosioms įmonėms STARTO PAKETO kaina - 730 £

330 £
370 £
(stendas 2m x1 m + marketingo paketas)

Kainos nurodytos be PVM
Projekto vadovė: Roma Bieliajevienė, roma@autare.lt
Informacija telefonais Vilniuje: (8 - 5) 2622453; 860315525;

