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XXV МеЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ХРАНИ И НАПИтКИ,
ОПАКОВКИ, МАШИНИ И теХНОЛОГИИ

ФУДтеХ

Международната изложба ФУДтеХ е  най-представителният  форум на хранителната ин-
дустрия в България.  Тя стана предпочитано място за изява на производители и търговци, пред-
лагащи вкусни и здравословни продукти с високо качество, технологии, оборудване и материали. 
Изложението предоставя комплексни бизнес решения за отрасъл, тясно свързан с качеството 
на живот.

25-ото издание на ФУДТЕХ отбелязва скок в развитието на проявата както по тематичен 
обхват, така и по брой на участниците. 

Големите промени:

v  Нов подход към потребителя и формиране на търсенето

v	По-широко представяне на техника за индустрията

ФУДТЕХ 2019 отново беше част от единствения на Балканите мегафорума за селско стопан-
ство, вино, храни и оборудване. Той е  уникална платформа за бизнес и реклама. Включва също прес-
тижните изложби „Агра“ (за селското стопанство), „Винария“ (за лозарство и винарство) и „Вку-
сове от Италия“. На неговото пето издание близо 650 компании от 30 държави  показаха последно 
поколение технологии, техника, продукти и услуги по цялата верига от полето до трапезата.

 Време: 20-24 февруари 2019 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
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КЛЮЧОВИ ДАННИ

УЧАстНИцИ
•	 108  компании, с 36% повече в сравнение с м.г.

•	 Нови фирми: 36, ръст от 33% спрямо м.г.

•	 Завърнали се: 4

•	 14 държави: Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, 
Дания, Испания, Италия, Република Северна Македония, Румъния, 
Турция, Франция, Холандия, Щвеция – 4 повече от предишното 
издание

ПОсетИтеЛИ 
 Брой: над 42 000 от България и Европа

Профил:  

	•86% са специалисти

	45% имат съществено участие при вземането на търговски  
 решения във фирмата, където работят

АКцеНтИ
 Детско и диетично хранене

 Български месни и млечни продукти 

 Екзотични специалитети и биохрани

 Нови технологии и методи за преработка

 Гурме салон

 Суши бар

 Фермерски пазар

ОсНОВНИ 
БРАНШОВе

	Хранителни 
продукти 

	Материали, 
суровини, 
консумативи  
за ХВП 

	Машини и 
съоръжения  
за ХВП 

	Опаковъчна 
промишленост

	Здравословно 
хранене
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тРеНД 
	 Двойно повече фирми, предлагащи храни

	 Разширена технологична зона с повече изложители на оборудване

	 По-богат асортимент от всички групи храни 

	 300% ръст на участници в Конкурса за иновации 

„ФУДтеХ 2019“ - ГОЛЯМАтА ПРОМЯНА В ИЗЛОЖБАтА

„Фудтех“ се превърна във форум за ориентиране на потребителското търсене 
към високо качествените и здравословни продукти, за да се наложат на пазара. Посе-
тителите не само ги виждат, а и получават информация за новите тенденции, за да се насочат 
към най-добрите изделия. 

Тази концепция беше реализирана чрез поредица от прояви:

	Кампания„Бизнесът информира –потребителят избира“  
Неправителствени организации заявиха, че ще се постараят да развенчаят някои от интернет 
заблудите за храните в рамките на информационна инициатива, която стартира на „Фудтех 
2019“. Бяха представени нови методи за производство на полезни месни продукти, растителни 
масла, безалкохолни напитки, бира, както и предпочитанията на клиентите.

  Организатор: Асоциацията на месопреработвателите в България

	Форум „Сладка игра, вкусна храна“

 Форумът бе посветен на детското хранене и 
знанията за полезността на храните. Учени-
ци правиха сандвичи и научиха много за свой-
ствата на колбасите и хляба.

Организатори: Националният браншо-
ви съюз на хлебарите и сладкарите и  
Асоциацията на месопреработвате-
лите в България
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	Конкурс  
 „Изборът  на потребителя“

 Той предоставя още една възможност  
за представяне и реклама пред широката 
публика, която има възможност да дегу-
стира и да даде своите оценки. 

За пореден път българските продукти 
се оказаха предпочитани пред италиан-
ските.     
 Те грабнаха 25 отличия, а конкурен-
тите от Италия – 13.

„Фудтех“ се разви и като платформа 
за демонстриране на технологични, технически и продуктови новости, които са полезни за 
специалистите и бизнеса.

Тази част от изложбата се откроява чрез:

v  Разширена технологична зона 
  Показва оборудване за хранителната индустрия: системи за преработка на суровини, за 
производство на храни, за сортиране, пакетиране и етикетиране. Демонстрира нови методи, 
като обработка под високо налягане,  акустичното замразяване и други.

v  Конкурс за иновации

 Популяризира изделия, които се показват за първи път в изложбата. Конкуренцията беше 
силна заради представянето на ново поколение техника и храни. Участваха 24 продукта на 20 
фирми.

„ФУДтеХ“ В ГРАДА НА ВИНОтО И ДеЛИКАтесИте
Част от ФУДТЕХ 2019 беше разположена в уникалния Град на виното и деликатесите, включващ 

също фирми от изложбите „Винария“ и „Вкусове от Италия“. Той спечели доверието на бизнеса от 
вината и хранителната индустрия и се утвърди като предпочитано място за презентиране на 
нови продуктови линии. 

Повече от 7000 посетители дневно привличаше най-значимата сцена за премиери на нови ко-
лекции напитки и храни.

МеДИЙНО ОтРАЗЯВАНе
ФУДТЕХ 2019 беше отразена в над 300 публикации в национални, регионални 

и специализирани медии

ИЗЛОЖБА НА ВИсОКОКАЧестВеНИ ИтАЛИАНсКИ ХРАНИ И ВИНА
ВКУсОВе От ИтАЛИЯ

 В рамките на мегафорума се провежда още едно изложение, свързано с хранителната и винар-
ската 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. Експозициите бяха разположени в Града на виното и делика-
тесите. Тази година посетителите имаха възможност да опитат различни видове паста, колбаси 
и сирена, сладкиши и консерви, вина и ликьори, предлагани от 27 фирми.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ УЧАСТВАХТЕ ВЪВ ФУДТЕХ 2019! 
ОЧАКВАМЕ ВИ И НА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА МЕГАФОРУМА  

ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВИНО,  ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ ПРЕЗ 2020  ГОДИНА! 
www.fair.bg


