
                   

 

 
Rua Iacurana, 47, Vila Gomes, São Paulo 

Tels.:   (11) 3725.6126  /  3722.3561  /  9.9605.2512 
E-mail – doroteia@fragatacomunicacao.com.br 

www.fragatacomunicacao.com.br 
 

 
FIPAN 2018 TRARÁ NOVIDADES PARA QUEM BUSCA RENOVAR COZINHAS E ATUALIZAR MAQUINÁRIO COM AS 

MAIORES TENDÊNCIAS DO MERCADO 
 

Máquinas, embalagens, móveis, informática estão entre as novidades da FIPAN 2018, que acontecerá no final de 
julho, em São Paulo.  

 
Já é tradição na FIPAN 2018 o visitante procurar novidades em maquinários e equipamentos para conhecer inovações 

tecnológicas e renovar seu próprio negócio visando maior rendimento e economia de energia. 
Entre as novidades desse ano, destaque para a Nova Climática. A empresa apresentará um refrigerador com capacidade 

de até 200 litros, permitindo maior capacidade de armazenamento para o empresário. Já a JHM Máquina conseguiu uma das 
maiores conquistas de sua história na divisão de pesquisa e criação ao atingir a exclusividade de uma patente inédita de 
pesadora com sistema helicoidal. O diferencial transforma uma pesadora tradicional em um novo equipamento muito mais 
versátil, preciso e de fácil operação.  

A Vonin Máquinas também pretende revolucionar a produção de chocolate em solo brasileiro. Graças a uma parceria 
com uma empresa estrangeira, a companhia trará a nova máquina Melanger de 4,5 kg, um equipamento similar a um moinho de 
pedra para moer os ingredientes enquanto já prepara a mistura do chocolate resultante. Como se trata de uma máquina de 
pequeno porte, é possível até mesmo que o equipamento seja adquirido por consumidores finais. 

E para encerrar em clima de celebração, uma das novidades que deve se tornar a mais popular da feira vem da Gel 
Coffee com o novo balcão refrigerado com sistema integrado para chopp. O balcão feito de aço inox promete manter a bebida 
sempre gelada, além de oferecer a facilidade da distribuição do chopp através de uma torre integrada. Diversos acessórios 
estarão disponíveis para os visitantes que experimentarão as facilidades do sistema plug n’ play de instalação e manuseio 
facilitado garantidos.  
Outros setores também trazem novidades 

Empresas de embalagens e móveis também trarão novidades na FIPAN 2018. A Cimapi, trará uma nova linha completa 
de formas de silicone e teflon, além da Vemplast investir em peso com o lançamento de uma linha de pratos quadrados 
disponíveis em três tamanhos para comportar as exigências da clientela que pede visual mais moderno nos restaurantes que 
funcionam dentro das panificadoras, além de algumas bandejas exclusivas para restaurantes orientais, já que é possível 
saborear algumas comidas japonesas no self service das padarias.  

Já para os interessados em renovar a mobília de suas lojas, os lançamentos da Dellabruna vão apresentar uma linha de 
móveis com design moderno, repletos de conforto, para oferecer conforto e estética aos consumidores finais das panificadoras 
e food service.  

Visando apanhar o setor tecnológico sempre em expansão nos estabelecimentos comerciais de serviços, a Datamaxi 
fornecerá para o panificador um novo aplicativo de cotação para comparar preços entre diversos fornecedores catalogados no 
sistema garantindo o melhor preço, condições de pagamento e até mesmo o prazo de entrega.  

A FIPAN 2018 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos -- terá quatro 
eventos acontecendo simultaneamente – a ARENA DO CONFEITEIRO, ARENA DO PÃO, FIPAN PIZZA e ESTAÇÃO CAFÉ e é 
patrocinada pela Souza Cruz, tem como apoiadores o SINDUSTRIGO, AIPESP, ABIP, FIESP, International Union of Bakers and 
Confectioners (UIBC), Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN) e acontecerá entre os dias 24 e 27 de julho, 
das 13 às 21 horas (no dia 27 encerrará às 19 horas), no Expo Center Norte, em São Paulo. A organização e vendas é da Seven e a 
realização, SAMPAPÃO. Nesse ano, a FIPAN contará com cerca de 300 expositores e mais 450 marcas. É expressamente proibida 
a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhado pelos responsáveis. Mais informações no site www.fipan.com.br. 
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