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DE CARNES E PROTEÍNA ANIMAL
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SETORES DA FEIRA

E
NOVIDAD

PROCESSAMENTO

SEGURANÇA ALIMENTAR

üMisturadores
üPicadores
üAmarradeiras
üInjetoras

üHigiene
üEquipamentos laboratoriais
üGestão e controle de qualidade
üDetectores de metais

SERVIÇOS

TECNOLOGIA DE EMBALAGENS

üConsultorias
üRetroﬁt

üMáquinas
üAcessórios

LOGÍSTICA

AUTOMAÇÃO

üRastreabilidade
üTransporte
üArmazenagem
üMovimentação interna

üRobótica, Processamento de dados
üSistemas de segurança
üTecnologia e controle de regulação
üEsteiras, Compressores

COMPONENTES

MATERIAIS AUXILIARES

üCorreias e correntes
üVálvulas e motores
üRodízios
üGraxas e lubriﬁcantes

üEquipamentos
üBalanças, Contadores
üIndicadores digitais
üSerras, Ganchos
üGrampeadores e grampos

PECIAIS

ÁREAS ES

Ilha da Refrigeração
ABRAVA

ANUTEC
Ingredients Lounge

Espaço exclusivo para o setor
de câmaras frias, com o apoio
e participação da principal
associação do setor.

Área dedicada às empresas que
fornecem ingredientes & aditivos para o
setor de carnes: ingredientes em geral,
aromatizantes, corantes, temperos, etc.

ü17% dos visitantes solicitam

ü31% dos visitantes buscam soluções

esse tipo de solução

nesse setor
ü77% dos visitantes são das áreas de
compras, marketing e P&D

Apoio
Apoio

ABIAM

ANUTEC BRAZIL
Foco, qualiﬁcação e geração de negócios!
Participe do evento que reúne os principais players da indústria de
proteína animal e frigoríﬁcos de todo o país!
PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS DE ALTA QUALIDADE
ORGANIZADO POR ESPECIALISTAS

DEMONSTRAÇÕES AO VIVO QUE UNEM EXPERIÊNCIA
E CONTEÚDO

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA COM TOTAL INFRAESTRUTURA
PARA EXPOSITORES E VISITANTES

+de4.000

+de150

+de10.000m²

Compradores qualificados:
Frigoríficos de todo o Brasil
e internacionais

Marcas expositoras
nacionais e
internacionais

de área de exposição

*

*

*

*Projeção para a edição 2020

O evento que garante o retorno do seu investimento

98%

77%

dos participantes são da
indústria de proteína animal

98%

são diretores ou
gerentes de indústrias

97%

recomendariam a feira
à outros proﬁssionais

78%

em geral ﬁcaram satisfeitos
com o evento
pretendem visitar a
próxima edição em 2020

POR QUE EXPOR?
üPresença dos principais players com tecnologias de ponta
üVisitação altamente qualiﬁcada das principais regiões produtoras
üFeira focada em negócios que garante resutado para expositores
üInspirada na ANUGA Food Tec e parte de uma rede internacional

PROGRAMAÇÃO PARALELA DE ALTO NÍVEL
Vitrine da Carne

Congresso Qualificado

Workshop de Embalagens

O EVENTO APROVADO E
RECOMENDADO PELA INDÚSTRIA
“Recebemos visitantes
importantes vindos
de grandes empresas do setor.”

“Na ANUTEC, receberemos a visita
de clientes que não visitam as
feiras em São Paulo.”

Flavia Veiga Floripes,
VEMAG do Brasil

Gilmar Fernandes,
HP Embalagens

“Participar da ANUTEC BRAZIL
tem uma importância
estratégica para nós.”

“Na ANUTEC, fizemos contato com
pessoas decisoras de compras. O
público é bem qualificado.”

Marcelo Quina Henriques,
Gerente de Negócios, Incomaf

Fabiano Babichi de Goes,
Incomaf

“Como sempre, a qualidade
dos visitantes da ANUTEC é
impressionante.”

“A participação na ANUTEC BRAZIL
significa marcar presença em um evento
com credibilidade internacional.”

Edson Bittencourt,
Bettcher

Alexandre Marvulle,
Klippa

COMPETÊNCIA GLOBAL EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
CONHEÇA NOSSAS FEIRAS DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

www.global-competence.net/food

OPORTUNIDADE ÚNICA DE NETWORKING
E A CERTEZA DE GRANDES NEGÓCIOS
CURITIBA
CAPITAL DOS NEGÓCIOS E POLO TURÍSTICO
ü O Aeroporto Internacional Afonso Pena ajuda a tornar Curitiba

uma referência para o turismo de negócios, principalmente para
o Mercosul.
ü Curitiba e sua Região Metropolitana possuem uma

infraestrutura hoteleira moderna, que oferece 18 mil leitos.
ü O Paraná possui a maior rede rodoviária pavimentada do Sul do

País, com uma rede de estradas bem estruturada.
ü O Expotrade, localizado em Pinhais, na Região Metropolitana

de Curitiba, é considerado o maior centro de exposições e
convenções da Região Sul do Brasil.
Fonte: Portal da Prefeitura de Curitiba e Secretaria do Esporte e Turismo

COMPETÊNCIA GLOBAL EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
CONHEÇA NOSSAS FEIRAS DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
IIDE - India International
Dairy Expo
Mumbai | India
www.global-competence.net/food

Profood Tech
Chicago | EUA

Pro Sweets Cologne
Colônia | Alemanha

MÍDIA E AÇÕES EXCLUSIVAS

Sua marca em evidência no pré, durante e pós evento
ü+ de 20.000 convites distribuídos
üAnúncios e encarte de convites nas principais revistas do
setor: maior alcance na divulgação nacional
üComerciais de rádio em regiões estratégicas
üCampanhas de marketing digital (AdWords, display e mídias
sociais)
üParceria com as principais associações e entidades do setor
üAssessoria de imprensa: apoio e divulgação gratuita dos
expositores
üRede internacional de compradores: divulgação em todas
as feiras internacionais de alimentos e tecnologia de alimentos
da Koelnmesse

PARTICIPE!
Faça parte do principal evento do setor
Entre em contato:
anutecbrazil@koelnmesse.com.br
+ 55 11 3874-0030

Brasil:
Koelnmesse Organização de Feiras Ltda.
Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Cj. 1704
São Paulo - SP - CEP 80240-001

Internacional:
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Colônia - Alemanha

Mais informações: www.anutecbrazil.com.br

