
1 Feira, 3 Saloes, toda a oferta reunida
O acesso mais rápido aos mercados de in�uência portuguesa.

PORQUE PORTUGAL? PORQUE ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA?

Porque a posição geo-estratégica de Portugal, posiciona a feira como ponte interlocutora 
entre o mercado europeu e outros países de in�uência portuguesa. Porque é a feira mais 
importante de Portugal e um dos eventos sectoriais mais importantes da Europa. É uma 
referência para a indústria de alimentação e bebidas, o canal Horeca e para a distribuição e 
comércio alimentar português.
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ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA  13 edicoes  |||  desde 1991
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4.500

ACTIVIDADES PARA TODOS OS GOSTOS
Alimentaria&Horexpo Lisboa contará com uma grande oferta de actividades paralelas que para além de favorecerem o intercâmbio comercial, 
a formação e a recolha de informação, também atribuem à feira um valor diferenciador.
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www.alimentariahorexpo.fil.pt
alimentaria_horexpo@aip.pt

Organização:

,

Reúne a oferta alimentar, organizada em torno 
de sectores que representam a grande variedade 
da indústria de alimentação e bebidas.

Conta com o apoio e colaboração de todos os 
canais de distribuição e canal horeca do país, 
oferecendo aos expositores e visitantes a 
oportunidade única de testar lançamentos, 
realizar contactos e entrar em novos mercados.

Tecnoalimentaria reúne a mais completa oferta de 
tecnologia e equipamentos para a indústria e 
distribuição alimentar. De carácter transversal, 
cobre todas as necessidades tecnológicas 
presentes na cadeia alimentar, desde os 
ingredientes até à embalagem, passando pela 
manipulação, transformação e distribuição 
comercial.

É o evento por excelência para o canal horeca em 
Portugal. Conta com a colaboração activa das 
associações mais importantes do sector.

Apresenta uma oferta global com produtos que 
vão desde o têxtil, às porcelanas, cutelarias e aos 
equipamentos para cafés, bares, pastelarias, 
restaurantes e hotéis, reunindo as principais marcas 
internacionalmente reconhecidas no mercado.
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