8.–10. septembrī
Starptautiskajā izstāžu centrā

Ķīpsalā

ĪSTĀ RECEPTE
VEIKSMĪGAM
BIZNESAM!

“Riga Food” ir starptautiski atzīta izstāde, kas lepojas ar
lielo ārvalstu uzņēmumu un nacionālo kopstendu skaitu

rigafood.lv

27. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, inovāciju, sabiedriskās ēdināšanas,
viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde | Pārtikas produktu un iepakojuma konkursi | Pavāru, bārmeņu,
barbekjū, grila un tējas meistaru sacensības

VALSTU NACIONĀLIE KOPSTENDI

LATVIJAS REĢIONU KOPSTENDI

Katru gadu izstādē “Riga Food” ir vismaz 16 līdz 20 nacionālie
kopstendi, kuros var iepazīties ar jaunām valstīm, to piedāvāto
produkciju, tirgus interesēm un sadarbības iespējām.

Latvijas novadu kolorītu un tradicionālos ēdienus prezentē
mājražotāji, zemnieku saimniecības, mazie un vidējie uzņēmumi
Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas
reģiona kopstendos.
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Uzņēmēji no visas pasaules “Riga Food” prezentē
un virza tirgū jaunus produktus, veido kontaktus
un slēdz darījumus

BIZNESA IZAUGSMEI
ATRODI BIZNESA PARTNERI – B2B
“Riga Food” kontaktbirža ir iespēja individuāli satikt ikvienu
reģistrēto izstādes uzņēmumu, lai atrastu sadarbības partnerus
un jaunus noieta tirgus.

VIETA JAUNIEM DARĪJUMIEM
Uz “Riga Food” ik gadu ierodas vairāk nekā 600 uzņēmumu
no visas pasaules un 30 tūkstoši apmeklētāju, no kuriem gandrīz
70 % ir pārtikas nozares profesionāļi.
Uzņēmēji novērtē “Riga Food” kā biznesa vidi, kur sastapt
nopietnus pārtikas industrijas uzņēmumus un mērķtiecīgus
klientus, uzzināt aktuālāko, iegūt vērtīgus kontaktus un
prezentēt piedāvājumu.

DARBĪGA ATMOSFĒRA
KVALITATĪVI PASĀKUMI
Izstādē notiek prezentācijas, meistarklases, semināri un
diskusijas, kurās piedalās Latvijas un ārvalstu pārtikas
uzņēmumi, asociāciju pārstāvji, uzņēmēji un diplomāti.

SACENSĪBU GARŠA
Katru gadu izstādē “Riga Food” norisinās konkursi, šovi un
čempionāti, kuros spēkiem mērojas labākie no labākajiem –
pavāri, pavārzeļļi, bārmeņi, tējas, barbekjū un grila meistari.
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STARPTAUTISKAS
INOVĀCIJAS
MODERNAS TEHNOLOĢIJAS UN RISINĀJUMI
Moderni tehnoloģiskie risinājumi, zinātnieku radītas vērtības,
inovatīvs iepakojums… – “Riga Food” piedāvā iepazīt inovācijas
pārtikas ražošanas nozarē. Uzņēmumi un zinātniski pētnieciskās,
kā arī mācību iestādes tiekas, lai veidotu sadarbību.

PRODUKTU DEBIJAS
Tieši izstādē uzņēmēji un mājražotāji pirmo reizi iepazīstina ar
jauniem un inovatīviem produktiem. Šeit tos var novērtēt un
degustēt!

IZSTĀDES EKSPOZĪCIJA
TECHNOLOGY AND INGREDIENTS
Pārtikas pārstrādes un ražošanas iekārtas,
izejvielas, garšvielas un pārtikas piedevas,
rūpnieciskā automatizācija pārtikas rūpniecībai

PRINTING AND PACKAGING TECH
Iepakojums, iepakošanas iekārtas, iepakošanas
materiālu izgatavošanas iekārtas un izejvielas.
Etiķetes. Marķēšana. Svītrkodi. Poligrāﬁjas
iekārtas, izejvielas un materiāli

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

rigafood.lv

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

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

CATERING AND RETAIL TECH
Sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības iekārtas
un aprīkojums

SPECIALTY
GOURMET
Delikateses un izmeklēti dzērieni

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

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

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.
Pretnovecošanās un svara kontroles piedevas

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

Rolands Nežborts

Ieva Survillo

call (371) 29127662
call_end (371) 67067550
email rolands.nezborts@bt1.lv

call (371) 29927263
call_end (371) 67065005
email ieva.survillo@bt1.lv

Projekta vadītājs

Projekta vadītāja asistente

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija
call +371 67065000
email rigafood@bt1.lv
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