
Curitiba sedia a 3ª edição da ANUTEC BRAZIL em agosto de 2018 

A ANUTEC BRAZIL, feira inspirada no maior evento mundial de tecnologia de alimentos, 

a Anuga FoodTec, será realizada de 07 a 09 de agosto de 2018, em Curitiba (PR). Voltada 

para o setor de processamento, embalagens, segurança alimentar, ingredientes, 

serviços e soluções, o evento reúne toda a cadeia de abastecimento alimentar, com 

maior foco nas indústrias de proteína animal (bovino, frango, porco, peixe e embutidos). 

A edição de 2018 da feira conta com duas grandes novidades. A primeira está 

relacionada ao potencial de crescimento do setor, que é a mudança de endereço para 

uma área de exposição de 9,273m² no Expo Trade Convention Center: um pavilhão com 

infraestrutura completa, melhor logística de acesso e mais espaço. “No ano passado 

tivemos um crescimento de 25% em espaço comercializado, o que mostra que a ANUTEC 

BRAZIL já é considerada um dos principais pontos de encontro do mercado. Nossa 

expectativa é manter esse ritmo de crescimento e, para isso, precisávamos de um 

espaço maior”, ressalta Cassiano Facchinetti, diretor geral da Koelnmesse Brasil, 

organizadora do evento. O executivo destaca, ainda, outra novidade do evento, que é o 

lançamento do Ingredients Lounge, espaço exclusivo para o setor de ingredientes. “As 

indústrias têm investido cada vez mais nesse setor para conferir aroma, sabor, cor e 

maior vida útil aos produtos, por isso identificamos uma oportunidade de exposição 

específica para esse produto”, revela. 

A terceira edição da ANUTEC BRAZIL já conta com a aceitação do mercado e garante a 

participação de grandes nomes do setor nacional e internacional. No ano passado, o 

evento teve um crescimento 40% em número de empresas expositoras, 25% em espaço 

comercializado e cerca de 3.000 visitantes. Para 2018 a expectativa é promissora: mais 

de 4 mil visitantes e mais de 130 expositores. “Esse resultado mostra a força do setor. 

Nosso papel é o de ouvir o mercado, avaliar o que precisa ser melhorado e entregar um 

ponto de encontro ainda melhor para nossos expositores, parceiros e visitantes”, 

Cassiano Facchinetti. Com mais de 90 anos de experiência organizando importantes 

feiras em todo o mundo, a Koelnmesse traz para a nova filial no Brasil uma vasta 

competência e relacionamento nacional e internacional para realização a ANUTEC 

BRAZIL. 

A escolha pela capital paranaense como sede da feira revela a preocupação dos 

organizadores em atrair um público profissional de qualidade, uma vez que a cidade 

reúne tomadores de decisão de importantes indústrias e frigoríficos, justamente por ser 

o mais representativo polo de processamento de carne do Brasil. Para aprofundar o 

debate sobre assuntos relevantes procurados pelo segmento, como informações de 

mercado, desafios e perspectivas de crescimento da indústria agroalimentar, inovações 

em embalagens, tendências em produtos lácteos, logística, entre muitos outros, a feira 

conta também com parcerias como FGV (Fundação Getúlio Vargas) e ITAL (Instituto de 

Tecnologia de Alimentos). 

Saiba mais em: www.anutecbrazil.com.br 

http://www.anutecbrazil.com.br/


SERVIÇO ANUTEC BRAZIL 2018 

Quando: de 7 a 9 de agosto de 2018 

Onde: Curitiba – Paraná – Brasil. 

Local:  Expo Trade Convention Center   

Rod. Deputado Leopoldo Jacomel, 10.454 

Vila Amélia- Pinhais - PR 

www.anutecbrazil.com.br 

Koelnmesse – Global Competence in Food: 

A Koelnmesse é líder internacional na implementação de feiras de alimentos e serviços 

e produtos relacionados a processamento de alimentos e bebidas. Feiras como a Anuga, 

a ISM - Feira Internacional de Doces e Biscoitos e a Anuga FoodTec são reconhecidas em 

todo mundo como líderes absolutas em seus setores. A Koelnmesse também organiza 

feiras líderes no setor de alimentos e bebidas em outros mercados emergentes no 

mundo todo, tais como: China, Índia, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Com 

estas atividades globais, a Koelnmesse oferece aos seus clientes um completo portfólio 

de eventos qualificados, em diferentes mercados, que garantem uma rede de negócios 

sustentável e internacional. 

http://www.global-competence.net/food/ 

Informações para a imprensa: 

EVCOM 

William Miranda – william.miranda@evcom.com.br 

Daniela Barbará – daniela@evcom.com.br 

Alexandra Santos – alexandra@evcom.com.br 

(11) 3676-1637 / 3586-8539 
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