H No 1 εμπορική έκθεση παγκοσμίως για την βιομηχανία κρέατος
Η IFFA, μετά από 3 χρόνια δίνει το καθιερωμένο της ραντεβού για τις 4-9 Μαΐου 2019
στο εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης για να αποδείξει για ακόμα μία φόρα την ισχύ
της ως την κορυφαία έκθεση του κλάδου παγκοσμίως. Οι τελευταίες τεχνολογίες, η
παρουσία όλων των κορυφαίων παικτών της βιομηχανίας και η συνεχώς αυξανόμενη τάση
στον αριθμό των εκθετών και των επισκεπτών της, καθιστούν την IFFA όλο και πιο
ελκυστική σε κάθε της διοργάνωση.
Το 2016 φιλοξένησε για ακόμη μία φορά τους καλύτερους επαγγελματίες από την
βιομηχανία και επεξεργασία κρέατος, σημειώνοντας νέο ρεκόρ με 1.036 εκθέτες από 50
διαφορετικές χώρες, και 63.000 εμπορικούς επισκέπτες που κατέφθασαν από 143
χώρες. Η IFFA αποτελεί την κυρίαρχη διεθνή πλατφόρμα της βιομηχανίας κρέατος και
του διεθνούς φόρουμ για επενδυτικές αποφάσεις παγκοσμίως από το 1949. Χάρη στο
μεγάλο βάθος και το εύρος των προϊόντων που παρουσιάζονται, καθώς και στον εξαιρετικά
μεγάλο αριθμό διεθνών εκθετών και επισκεπτών, Η IFFA δίνει μια πειστική απόδειξη της
εξαιρετικής της θέσης στον τομέα κάθε τρία χρόνια.
Η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος αυξάνεται κατά 2-3% ετησίως. Η διεθνής ζήτηση για
μηχανήματα & εξοπλισμό για τη βιομηχανία κρέατος έχει ανοδική τάση εδώ και χρόνια.
Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η παγκόσμια βιομηχανία κρέατος είναι μια
δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά.
Τέσσερις βασικές παράμετροι καθορίζουν εξίσου τη βιομηχανία κρέατος και τους
προμηθευτές της:
Ασφάλεια: η ασφάλεια έχει ύψιστη προτεραιότητα: στη βιομηχανία κρέατος τα προϊόντα
πρέπει να παρασκευάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να μην τίθεται σε
κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών.
Προσαρμοστικότητα: η ικανότητα καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας ώστε να
μπορέσουν να επιβιώσουν στην αγορά οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία κρέατος
Πόροι: μια υπεύθυνη προσέγγιση των πόρων είναι ένα megatrend, που έχει γίνει μια
κατευθυντήρια γραμμή σε πολλούς κλάδους της επιχειρηματικής ζωής
Αυτοματισμός: Ο αυτοματισμός σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί
μόνιμη τάση στην βιομηχανία.
Κατηγορίες Προϊόντων:
-Σφαγή, Διαμελισμός, -Επεξεργασία & κοπή, -Συστήματα Μεταφοράς & Αποθήκευσης,
Αυτοματισμός & Εξοπλισμός Διαχείρισης, -Εγκαταστάσεις Προμηθειών, -Εξοπλισμός για επεξεργασία
κρέατος, -Εξοπλισμός καθαριότητας, -Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, -Λύσεις ΙΤ & EDP
(Επεξεργασία Ηλεκτρονικών Δεδομένων), -Εξοπλισμός Μέτρησης & Ζυγίσματος, -Συσκευασία,
Υλικά συσκευασίας, -Πώληση, τα πάντα για τα κρεοπωλεία, -Συστατικά, Μπαχαρικά & Βότανα, Εκδόσεις, Οργανισμοί, Υπηρεσίες
Ώρες λειτουργίας της IFFA 2019:
Σάββατο - Πέμπτη 04-09.05.2019 ώρες 9.00 έως 18.00
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