INFLUENTE

Escaneie este código
para ver a Feira dos
Restaurantes em ação.

A Feira dos Restaurantes evolui a cada ano para oferecer as experiências e a programação
mais inovadora para o seu negócio.

Este ano, apresentaremos novamente recursos e programas
que em 2018 agregarão nova energia, entusiasmo e educação,
incluindo:

CADA VEZ MAIS
RELEVANTE
Em 2018, inscrição geral
internacional

EXPO DE ALIMENTOS GLOBAIS

destacando produtos e serviços que cruzam fronteiras para aprimorar
o seu negócio

DEGUSTAÇÃO DOS PRODUTOS FABI

apresentando os melhores novos produtos alimentícios no mercado

BATE-PAPOS DO KI FIRESIDE

explorando como os avanços mais recentes em equipamentos
podem beneficiar a sua empresa

Além disso, os destaques favoritos consagrados pelo tempo,
como o Signature ’19, os prêmios Kitchen Innovations® e
FABI, e muito mais.

AUMENTOU +5,6%
Expositores internacionais

CRESCERAM +4,0%
PRINCIPAIS PAÍSES
EXPOSITORES*
• Estados Unidos
• China
• Canadá
• Itália
• México
• Taiwan
• Reino Unido
• Japão
• Brasil
• França
*Baseado nos profissionais registrados

Em 2018, o futuro estava em
toda parte, desde a Super Sessão:
O Futuro dos Restaurantes, até
sessões sobre o futuro da
conveniência, tendências de
alimentos, experiência de hóspedes
e inovações em equipamentos.
Continuaremos desenvolvendo
programas que ajudarão você a
adotar as novidades do mercado
e as próximas soluções e
productos revolucionários.

PRINCIPAIS PAÍSES
PARTICIPANTES
• Estados Unidos
• Canadá
• México
• Brasil
• Colômbia
• Reino Unido
• China
• Austrália

Um mercado
global para
uma indústria
cada vez mais
internacional
Este é o único
lugar para:
CELEBRAR a gastronomia
internacional com
demonstrações de chefs
famosos e mixologistas
———
DESCOBRIR as ofertas mais
interessantes das maiores
marcas do mundo
———
EXPERIMENTAR estrategias
de vanguarda para desafios
operacionais
———
REUNIR-SE com expositores
de todo o mundo
———
OUVIR líderes globalmente
renomados discutindo
questões críticas
———
CONECTAR-SE E COMEMORAR
as suas conquistas com colegas da indústria
———
FAZER CONEXÕES que transcendem fronteiras e
expandem o seu negocio

SUPORTE PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS
Durante o evento, o nosso Centro de Comércio Internacional (International Trade Center - ITC) oferece
um local dedicado para que os exportadores dos Estados Unidos e os compradores internacionais
possam se conectar. Aproveite os serviços oferecidos para enriquecer a sua experiência
na feira de Restaurantes:
• SERVIÇOS DE INTÉRPRETE
• SALAS DE REUNIÕES PRIVADAS
• PROGRAMA COMPRADOR INTERNACIONAL
• RECEPÇÃO INTERNACIONAL
• ÁREA DE DESCANSO DEDICADA

Saiba mais visitando a página
Restaurant.org/Show/International

VOCÊ DEVERIA ESTAR AQUI

Não importa se você está procurando a lista de contatos de delegações que visitam o evento, descontos de
viagens ou se precisa conseguir cartas para obtenção de visto, visite: Restaurant.org/Show/International
para ver todos os recursos de viagem necessários para reservar a sua viagem a Chicago.
ENCONTRE UMA DELEGAÇÃO: Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO
BRASIL
Renato Sabaine
São Paulo
Tel: +(55-11) 3250-5449
Email: renato.sabaine@trade.gov

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Por favor, entre em contato com o escritório de Assuntos Agrícolas ou com o Escritório de Comércio Agrícola na
Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos mais próximo para obter mais informações. Uma lista completa de
contatos pode ser encontrada no site www.fas.usda.gov.
BRASIL
Centro Comercial Americano
Consulado General Americano – São Paulo
Tel: +55 11 5186 7400
Email: atosaopaulo@usda.gov
PORTUGAL
Embaixada dos Estados Unidos
Centro Comercial Agricola – Madrid
Tel: +34 91 587 2555 ou 587 2558
Email: agmadrid@fas.usda.gov

O logotipo do Serviço Comercial é uma marca
registrada do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos, usado somente com permissão.

100 ANOS
Você pede pelo futuro e
nós entregamos.
Por 100 anos, a feira de
Restaurantes manteve você
informado sobre tendências
culinárias internacionais,
equipamentos de última
geração e as mais novas
soluções tecnológicas.
Estamos ansiosos para
comemorar o nosso
aniversário de 100 anos
com você, pois juntos
descobrimos o que
vem a seguir
em nosso setor.
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Abra o folheto para
descobrir uma pequena
amostra do que está
reservado para 2019

UNINDO A INDÚSTRIA DA
ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR...
A feira da Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos é o
seu destino anual para TENDÊNCIAS-INSPIRAÇÃO-PROCURAÇÃOCONEXÕES & COMUNIDADE situada em três salas de exposição que
abrangem mais de 66.425 metros quadrados!

DESCUBRA E EXPERIEMENTE
TODAS AS NOVIDADES:
EXPO DE ALIMENTOS GLOBAIS
(GLOBAL FOOD EXPO)

Saboreie ingredientes
internacionais fascinantes,
nesta área dedicada

VITRINE DA CULINÁRIA MUNDIAL
(WORLD CULINARY SHOWCASE)

Assista a chefs de renome
internacional trazerem vida as
tendências culinárias atuais
PAVILHÃO ITALIANO BELLAVITA
(BELLAVITA ITALIAN PAVILION)

Descubra produtos e demonstrações
artesanais de chefs italianos

COM SOLUÇÕES PARA TODAS AS
NECESSIDADES DO SEU NEGÓCIO...
Se é algo novo no setor, você vai encontrá-lo na Feira de Restaurantes de 2019.

EXPLORE O QUE ESTÁ POR VIR:
DEGUSTAÇÃO DOS PRODUTOS GANHADORES
DO PRÊMIO FABI

Encontre os ingredientes mais modernos,
saborosos e comercializáveis do mercado

SHOWROOM INOVAÇÕES DE
COZINHA (KITCHEN INNOVATIONS®)

Obtenha ideias operacionais de
especialistas do setor durante
PAVILHÃO FEIRA AMERICANA DE ALIMENTOS
os bate-papos do KI Fireside
(AMERICAN FOOD FAIR)

Explore o melhor dos produtos
alimentícios dos Estados Unidos
disponíveis para exportação

APRESENTANDO
2.300+ EXPOSITORES DE
900+ CATEGORIAS DE PRODUTOS
EXPLORE O FUTURO HOJE:
PAVILHÃO TECNOLÓGICO (TECH PAVILION) E
PAVILHÃO STARTUP ALLEY

Descubra tecnologias operacionais futuristas,
como robótica e os armários
de coleta de alimentos

APRESENTAÇÕES
DE DESTAQUE

Veja o que está
por vir a seguir
na Super Sessão:
O futuro dos
restaurantes

NÃO PERCA A MAIOR
CELEBRAÇÃO DO ANO!

APRENDIZAGEM COM LÍDERES
DO SETOR

Ouça as ideias de especialistas
do setor sobre temas como as
tendências que moldam
o futuroda indústria,
as soluções de conveniência
e as práticas sobre
experiência do cliente

INSCREVA-SE AGORA E

ECONOMIZE MAIS DE 30%
Restaurant.org/Show

