XXVI МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ,
ОПАКОВКИ, МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

Време: 19-23 февруари 2020 г.
Място: Международен панаир Пловдив
Организатор: Международен панаир Пловдив
		 Под патронажа на Министерството на земеделието,
		 храните и горите на Република България.
Партньори:
		
		
		

Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“
Асоциация на месопреработвателите в България
Асоциация на млекопреработвателите в България
Национално сдружение на хлебарите и сладкарите

Международната изложба ФУДТЕХ е най-представителният форум на хранителната индустрия в България. Тя стана предпочитано място за изява на производители и
търговци, предлагащи вкусни и здравословни продукти с високо качество, технологии, оборудване и материали.
Акцент на 26-ото издание на ФУДТЕХ беше темата за чистата храна. Производството на продукти при най-стриктна селекция и контрол бе представено както в технологичната зона, така и в уникалния Град на виното и деликатесите, който се утвърди
като предпочитано място за презентиране на нови линии.
Компаниите, предлагащи машини и оборудване за хранителната индустрия, бяха
повече в сравнение с миналата година. Тяхното по-силно присъствие се обяснява с фак
та, че в отрасъла се извършват големи промени заради повишените изисквания за качество и безопасност на продуктите.
Налагането на по-стриктни стандарти пролича и в асортимента от готови изделия,
който покриваше цялата гама от храни и напитки.
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ФУДТЕХ 2020 отново беше част от единствения на Балканите мегафорума за селско стопанство, вино, храни и оборудване. Той е уникална платформа за бизнес и
реклама. Включва и престижните изложби
„Агра“ (за селското стопанство), „Винария“
(за лозарство и винарство), „Вкусове от
Италия“. На неговото шесто издание близо
650 компании от 30 държави показаха последно поколение технологии, техника, продукти и услуги по цялата верига от полето
до трапезата. С 60% повече са регистрираните посетители специалисти.
За първи път беше организиран конкурсът „Нов продукт на българския пазар“, в
който се състезаваха 40 изделия. Рекорд отбеляза традиционният конкурс „Изборът
на потребителя“ – 119 експоната бяха оценени от близо 3000 анкетирани посетители. В
Конкурса за иновации бяха представени 63 разработки от изложбите „Агра“, „Винария“
и „Фудтех“.

ФУДТЕХ 2020 – КЛЮЧОВИ ДАННИ
Участници
• 107 изложители
• 13 държави: Аржентина, Белгия, България, Великобритания,
Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Румъния,
Сририя, Турция

• Ръст на директните изложители – 13%
• Ръст на ангажираните изложбени площи – 20%
Посетители
Брой: 41 700 от България и Европа
Профил:
 86% са специалисти
 45% имат съществено участие при вземането на търговски
решения във фирмата, където работят

Акценти
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
		
Ø
Ø

Елитни месни и млечни продукти
Хранителни добавки на натурална основа
Екзотични специалитети и биохрани
Изключително чисти минерални и деминерализирани води
Технологии и техника – системи за сортиране, преработка
и опаковане
Гурме деликатеси от световни марки
Фермерски пазари
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ОСНОВНИ
БРАНШОВЕ
 Хранителни
продукти
 Материали,
суровини,
консумативи
за ХВП
 Машини
и съоръжения
за ХВП
 Опаковъчна
промишленост
 Здравословно
хранене

ТРЕНД
На ФУДТЕХ 2020 се откроиха новите нагласи на потребителите:
Ø Авангардност – производителите са настроени да правят експерименти с вкуса, а потребителите откликват положително на новостите.
Ø Млечни продукти – близо до кулинарната традиция, но осъвременени.
Ø Месни изделия - старият вкус от миналото и суровини с естествен произход.
Ø Консерви - съчетанието от традиционни рецепти и иновативни технологии.
Ø Хляб и хлебни изделия – без глутен и нетипични добавки.
Българите вече обръщат голямо внимание какво слагат на трапезата си, предпо
читат здравословни храни и изделия на малки производители, с които могат да имат
контакт и да получат информация, коментира гл. ас. д-р Георги Тосков от Университетът
по хранителни технологии.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
ФУДТЕХ 2020 беше отразена в над 300 публикации в национални,
регионални и специализирани медии.

Международен панаир Пловдив

Окончателна информация - ФУДТЕХ 2020, стр. 3

ДЕЛОВИ КОНТАКТИ
В съпътстващата програма на ФУДТЕХ 2020 бяха включени разнообразни събития, сред които:
Ø Кръгла маса „Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на
околната среда“
Ø Конференция „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-

съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“
Ø Семинар „Как чрез дигитален маркетинг и интернет реклама да привлечем повече

клиенти за бизнеса си?“

Изложба на висококачествени италиански храни и вина
ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ
В рамките на мегафорума се провежда още едно изложение, свързано с хранителната
и винарската индустрия - SAPORI D’ITALIA (ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ), организирано от „Българиън
фейр сървис“. То дава възможност на ценителите да усетят чара на прочутата италианска кухня, представена от водещи производители и търговци.
В неговото 16-ото издание участваха 28 фирми. Те представиха различни видове
сирене, месни специалитети, сладкиши, зеленчукови консерви, маслини и зехтин, вино, гурме деликатеси, разнообразна гама от продукти, подходящи за полезната средиземноморска
диета. Експозициите бяха разположени в Града на виното и деликатесите.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ УЧАСТВАХТЕ ВЪВ ФУДТЕХ 2020!
ОЧАКВАМЕ ВИ И НА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА МЕГАФОРУМА
ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВИНО, ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!

www.fair.bg
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