AGENDA DE EVENTOS
I NTERNACI ONAI S 2022
Confira abaixo a agenda de eventos internacionais para os primeiros meses de 2022.

FEVEREIRO
EVENTO

Winter Fancy Food

DATA

06 a 08/02

PÁGINA OFICIAL DO
EVENTO
https://www.specialtyfood.com/sh
ows-events/winter-fancy-foodshow/

A Winter Fancy Food é a segunda maior feira de alimentos dos Estados Unidos voltada exclusivamente ao segmento de
alimentos e bebidas denominados "Specialty". O evento é realizado pela Specialty Food Association, a mesma organizadora
da Summer Fancy Food.
PRODEXPO

07 a 11/02

https://www.prod-expo.ru/en/

A PRODEXPO é a maior e mais importante feira de alimentos da Rússia e importante plataforma de negócios para os países
Ásia Central. A feira é uma base tradicional para promoção de exportações brasileiras, inicialmente com estandes
promocionais de carnes e mais recentemente passou também a contar com estandes multisetoriais brasileiros organizados
pela Apex-Brasil, através de seu escritório Eurásia
GULFOOD

13 a 17/02

https://www.gulfood.com/

A GULFOOD é a principal feira B2B de alimentos e bebidas do Oriente Médio, contemplando bebidas, lácteos, óleos,
produtos free-from, carne e frango, grãos e cereais, alimentos, incluindo de nicho e os classificados como ‘specialty’.

BIOFACH

15 a 18/02

https://www.biofach.de/en

A BIOFACH é considerada a principal feira comercial de alimentos orgânicos do mundo. Na edição de 2020, o evento
contou com mais de 47.000 visitantes de 136 países, que inspiraram-se na riqueza de produtos em exposição de 3.792
expositores e tiveram a oportunidade de descobrir novidades, tendências e inovações de todo o mundo

MARÇO
EVENTO

FOODEX

DATA

08 a 11/03

PÁGINA OFICIAL DO
EVENTO

https://www.biofach.de/en

A FOODEX é a maior feira de alimentos e bebidas do Japão e reúne cerca de 85.000 compradores que comercializam
dentro do país (tradings, distribuidores, etc). É a única feira no Japão na qual há uma participação organizada pelo governo
brasileiro e sua continuidade é imprescindível em um mercado exigente em termos de qualidade, mas criador de
tendências para os demais mercados do continente.
Expo West

10 a 12/03

https://www.expowest.com/en
-virtual/virtual.html

A EXPO WEST é considerada a principal feira do maior mercado do mundo de produtos naturais e orgânicos. Em 2019
atingiu novo recorde e recebeu mais de 90 mil visitantes e contou com 3.600 expositores.

Seafood North America

13 a 15/03

https://www.seafoodexpo.com
/north-america/

A feira SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA na edição de 2019 recebeu mais de 22 mil visitantes profissionais e 1.329
expositores de 49 países, sendo uma das três principais feiras de pescados do mundo, onde o mercado norte americano é
o maior importador do mundo e o mais dinâmico para os produtos brasileiros.
International Food & Drink Event - IFE

21 a 23/03

https://www.ife.co.uk/

A IFE (International Food & Drink Event) é o maior e mais importante evento da indústria de alimentos e bebidas do Reino
Unido, reunindo fornecedores de todo o mundo junto a compradores e chefs do varejo, serviços de alimentação,
fabricação, atacado e distribuição. O evento é a oportunidade mais significativa para varejistas independentes, hotéis,
restaurantes, bares e outros estabelecimentos que fornecem comida e bebida, para experimentar produtos em mais de
25 categorias.
SIAL America

22 a 24/03

https://sialamerica.com/

A SIAL America é uma feira lançamento do segmento de alimentos e bebidas. Espera-se que a Sial seja o evento de
alimentos e bebidas em grande escala nº 1 nos Estados Unidos, conectando uma base de expositores de fabricantes de
alimentos e bebidas a varejistas, importadores, exportadores, distribuidores e atacadistas de produtos alimentícios.

Food and Hotell Asia 2022

28 a 31/03

https://www.foodnhotelasia.co
m/

A Food and Hotel Asia (FHA) é uma feira líder do setor no sudoeste asiático, tem 15 pavilhões internacionais e recebe mais
de 7.500 visitantes profissionais provenientes de 20 países.
A feira destina-se a fabricantes de alimentos, distribuidores, importadores, atacadistas e varejistas, bem como
representantes institucionais e comerciais. Com seus 40 anos de experiência, a FHA estabeleceu-se como um eixo global de
suprimento de alimentos e bebidas para compradores na Ásia, configurando-se, assim, em uma ótima oportunidade para o
agronegócio brasileiro.

MAIO
EVENTO

DATA

SIAL China

18 a 20/05

PÁGINA OFICIAL DO
EVENTO

https://www.sialchina.com/

A SIAL CHINA é a maior feira de produtos alimentícios inovadores da Ásia, estrategicamente localizada em Shanghai, um
centro global de finanças e inovação. Desde 2000, a SIAL China tem sido um espaço de encontro entre empresas
expositoras e compradores do setor de alimentos e bebidas que desejam expandir seus negócios, especialmente com o
diferencial competitivo de inovação

