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CONVITE
Prezado (a) jornalista,

Julho é um mês especial para todos nós do Sampapão! Além de
comemorarmos o Dia do Panificador, realizamos a FIPAN – Feira
Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de
Alimentos – que, a cada edição, apresenta as novidades do setor com
expositores brasileiros e estrangeiros e, nesse ano, em especial, traz
eventos que acontecerão juntamente com a feira, como a Arena do
Confeiteiro com os melhores confeiteiros do Brasil, a Arena do Pão com
a seletiva brasileira do Mondial du Pain, realizado e organizado pela
Puratos, a FIPAN Pizza e a Estação Café. Em todos eles, nossos visitantes
terão aulas, assistirão performances e descobrirão as novidades e
tendências da panificação, confeitaria e food service.
A FIPAN, que esse ano terá 36 mil metros quadrados, cerca de
320 expositores com mais de 450 marcas, recebe 62 mil visitantes por
ano, que vem em caravana do Brasil todo e de vários países do mundo, a
fim de fazerem negócios e trocarem informações e terem todos os
meios de tornar o seu negócio mais rentável e com otimização do
tempo nas suas empresas.
O visitante encontrará, ainda, palestras do SEBRAE, aulas e
palestras do Instituto do Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria,
escola técnica mantida pelo Sampapão, além de novidades em
maquinários, equipamentos de cozinha, salgadaria doce e salgada e até
linha de uniformes e louças especialmente desenvolvidos para sua
empresa.
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Estamos aguardando você! Nossa feira, considerada a quinta
maior setorial do mundo – e a primeira da América Latina – acontecerá
entre os dias 24 a 27 de julho, das 13 às 21 horas (no último dia,
encerrará às 19), no Expo Center Norte. Para a imprensa, haverá horário
especial! Compareça!
www.fipan.com.br
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