Rīga, Latvija, Baltija
Eiropas Savienība

5.–8. septembrī

23. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas
pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju,
sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu
aprīkojuma un servisa izstāde
Starptautiski pārtikas produktu konkursi
Pavāru un konditoru konkursi
Bārmeņu konkursi

www.rigafood.lv

Izstādes “Riga Food” starptautisko nozīmi apliecina
lielais ārvalstu dalībnieku skaits un valstu nacionālie kopstendi
Dalībfirmu un apmeklējuma statistika*
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Pavāri, konditori, bārmeņi,
kafijas un tējas meistari,
pārtikas tehnologi
un citi speciālisti

MĒRĶI

Filiāļu,
veikalu vadītāji

Iegūt informāciju
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* Parādīta izstādes statistika no 2005. gada
** Prognoze

38,7%

8,9%

9,9%

Dibināt kontaktus

Kategoriju menedžeri

Pārtikas tehnoloģijas
procesa nodrošināšanas
pienākumi
Mārketings,
reklāma,
sabiedriskās
attiecības

Citi darbinieki

9,7%
3,9%

Iepirkumu vadītāji,
reģionālie menedžeri

40,6%

2013

Nozares profesionāļi un saistītu jomu pārstāvji –
70 % no visiem apmeklētājiem.

Latvijas reģionu kopstendi

Veikt iepirkumus

2012

Apmeklētāju
skaits

Uzņēmumu īpašnieki,
pašnodarbināti uzņēmēji

20,7%

715

“RIGA FOOD” profesionālie apmeklētāji*

Kopš “Riga Food 2006” katru gadu tiek sasniegti jauni rekordi pasaules
valstu dalības skaita ziņā. Tendence turpināsies, un 2018. gadā vismaz
18–20 kopstendos dažādas valstis iepazīstinās ar savām pārtikas
industrijas interesēm Baltijā.

No 2013. gada izstādē tiek veidoti četru Latvijas reģionu
kopstendi, kuros savu produkciju prezentēs Latgales,
Vidzemes, Kurzemes, Zemgales mazie ražotāji.
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Dalībfirmu
skaits

Izstādes dalībfirmu
pārstāvēto valstu skaits

Valstu nacionālie kopstendi
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18%

Menedžments

7,4%
12,7%

STATUSS

33,8%

9,4%

17,8%
31,8%

Cits

26%

FUNKCIJAS
Uzņēmumu
vadītāji

10,7%

Pārdošanas un
izplatīšanas pienākumi

* Dati no “Riga Food 2017”
apmeklētāju pētījuma

Iepirkšanas
un sagādes
funkcijas

Izstādē “Riga Food” katru gadu tiekas profesionāļi
no Eiropas Savienības un citām valstīm, lai attīstītu savu biznesu!

BIZNESA FORUMS
Kontaktbirža industrijas
uzņēmējiem un profesionāļiem
“Riga Food” piedāvā dinamisku un internacionālu
iespēju, lai satiktos potenciālie sadarbības partneri no
Austrumiem un Rietumiem. Jaunumus par on-line
kontaktbiržu skatiet www.rigafood.lv!

Semināri un diskusijas

Piedalās Latvijas un citu valstu pārtikas
uzņēmumu pārstāvji, profesionālo asociāciju
pārstāvji, uzņēmēji un diplomāti.

ĪPAŠIE
APMEKLĒTĀJI
Direktoru diena un VIP viesi

Pirmā izstādes darba diena – Direktoru diena
5. septembrī – ir speciāli organizēta, lai veicinātu
tiešos kontaktus un partnerattiecības uzņēmumu
augstākās vadības līmenī.
Tāpat šajā dienā izstādi apmeklē daudzu pasaules
valstu diplomāti un notiek ”DIPLOMATIC ECONOMIC
CLUB” rīkotā VIP ekskursija.

Izstādes atklāšana un
biznesa vakars

“Riga Food” atklāšana, kurā piedalās Latvijas,
kaimiņvalstu un citu valstu zemkopības ministri, kā arī
biznesa vakara dalībnieki, gadu no gada apliecina
izstādes augsto prestižu, veicina izstādes un dalībfirmu
nacionālo un starptautisko publicitāti un ir lieliska
personisko kontaktu veidošanas platforma.

POZITĪVAS SAJŪTAS

Publiskā apmeklējuma laiks

6., 7. un 8. septembrī ekspozīciju stendus apmeklēs ne
tikai profesionāļi, bet arī produktu patērētāji un pircēji.
Prognozēts, ka kopējais apmeklējums 2018. gadā būs
vairāk nekā 40 000 interesentu.

izstādes ekspozīcija
PRINTING
AND PACKAGING TECH

TECHNOLOGY
AND INGREDIENTS

Iepakojums, iepakošanas iekārtas,
iepakošanas materiālu izgatavošanas
iekārtas un izejvielas. Etiķetes.
Marķēšana. Svītrkodi. Poligrāfijas
iekārtas, izejvielas un materiāli

Pārtikas pārstrādes un
ražošanas iekārtas, izejvielas,
garšvielas un pārtikas piedevas,
rūpnieciskā automatizācija
pārtikas rūpniecībai

DRINKS

GOURMET

Alkoholiskie un
bezalkoholiskie
dzērieni, alus, vīns,
kafija, tēja. Konkursi
un degustācijas

LOGISTICS

Pārtikas, iepakojuma,
tirdzniecības, uzglabāšanas
nozares un transporta loģistika.
Noliktavu tehnika un aprīkojums.
Loģistikas un piegāžu ķēžu
programmatūra

CLEAN EXPO

Dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi un
aprīkojums. Laboratoriju aprīkojums.
Ekoloģija pārtikas rūpniecībā un
sabiedriskajā ēdināšanā. HACCP
sistēma, tās ieviešana un kontrole.
Darba apģērbi

Projekta vadītājs

Rolands Nežborts
 (371) 29127662
 rolands.nezborts@bt1.lv

CATERING
AND RETAIL TECH

Delikateses
un izmeklēti
dzērieni

Sabiedriskās ēdināšanas un
tirdzniecības iekārtas un
aprīkojums

SPECIALTY

Veselīgi un funkcionāli pārtikas produkti, košera un halāla
produkti, veģetāri produkti, bioloģiski pārtikas produkti.
Uztura bagātinātāji. Pārtikas sastāvdaļas ar paaugstinātu
uzturvērtību. Augu ekstrakti. Augu izcelsmes vielas. Augu
un garšaugu kapsulas un pulveri. Vitamīnu un minerālu
piedevas. Piedevas bērnu pārtikai. Sporta uzturs.
Pretnovecošanas un svara kontroles piedevas

INNOVATION

Zinātniskās izstrādnes pārtikas
rūpniecībai, pārstrādei un
tehnoloģijām. Zinātniski
pētnieciskās iestādes un mācību
iestādes. Zinātnieku un studentu
izgudrojumi

Centrālais birojs

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1

REGULAR EXPO

Vispārējie pārtikas produkti, gaļa,
piens, zivis, maize, konditoreja,
saldēta pārtika, svaiga pārtika,
augļi, dārzeņi, kulinārija

HOTEL
EXPO

Viesnīcu
aprīkojums, līdzekļi,
piederumi, galda
klāšanas dizains
un aksesuāri

Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija
 +371 67067550, 67065005

 +371 67067551
 rigafood@bt1.lv

