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O Espaço foi destinado para abrigar palestras e

demonstrações dos melhores profissionais do mercado

de café do país, que apresentarão as ferramentas

corretas para que os empresários ampliem suas vendas

em seus estabelecimentos.

OBJETIVO 



O que é a FIPAN ? 

• Maior feira da América latina do setor 

• Mais de 45 mil profissionais de padarias

• Mais de 3.500 profissionais de cafeterias.

• Dias 20 a 23 de julho de 2021 

• No Expo Center Norte em São Paulo

Porque Padarias? 

• Um dos principais estabelecimentos de 

alimentação fora do lar para consumo de cafés. 

• 63.000 padarias no Brasil; ( fonte: ABIP)

• Crescimento no  hábito de se tomar café nas 

padarias

• Aumento do consumo de 307% no período de oito 

anos. 

Por que realizar a ESTAÇÃO CAFÉ na FIPAN?



• + de 700 inscritos nas aulas

• + de 40 profissionais do setor cafeeiro 

apresentando suas técnicas e produtos 

Gourmet

• 100% de lotação das aulas agendadas

• Alunos de todas as regiões do Brasil

• 18 PALESTAS (Aula-show) ao longo dos 4 

dias

• 3 Grandes Patrocinadores e Parceiros do 

Setor

DADOS DA SEGUNDA EDIÇÃO

FIPAN 2019 - 23  a 26 de julho de 2019



FOTOS PALESTAS & AULAS SHOW

Os visitantes tiveram a 
oportunidade de conhecer 
a arte barista e produtos 

únicos no mercado. 
Sempre com as aulas 

abertas e fechadas 
lotadas.

O evento contou com 
mais de 800 profissionais 

assistindo as aulas do 
espaço em sua primeira 

edição.



“Temos a convicção de que foi um ‘tiro’ muito bem dado, e quem 
teve a ideia de sair na frente, como nós e nossos parceiros no 
espaço, se deu muito bem. Tanto, que já estou sugerindo de 
antemão ao SAMPAPÃO e aos organizadores da FIPAN que, em sua 
próxima edição, em 2019...” 
Mateus Emerick, diretor da Atilla Torradores

“...o consumidor quer, oportunidades de promoção dessas regiões, 
marcas e geração de novos negócios, além de despertar um olhar 
especial para os visitantes sobre a possibilidade de servir os cafés 
diferenciados e de pequenos produtores em seus estabelecimentos.” 
Carmen Lúcia Lima de Sousa, analista técnico da Unidade de Gestão 
do Atendimento do SEBRAE.

DEPOIMENTOS



LOCALIZAÇÃO DO ESPAÇO

Localizada na única SAÍDA do evento, a Estação 
Café terá localização privilegiada, se tornando um 
verdadeiro ponto de encontro para os amantes da 
bebida.



Comunicação 

E-mail marketing :
Base FIPAN: 220.000 cadastrados

Mais de 2 milhões de impactos segmentados para o setor!

E-mail marketing :

• Instagram BARESSP 17.000 seguidores

• Acesso no site BARESSP

• Idealização de aulas junto ao BARESSP 
no projeto Estação Café

Portal FIPAN
+ de 100 mil visitantes
Período: Ago 2018 – Ago 2019

Redes Sociais Oficiais FIPAN:
Base Instagram e Facebook: + 65.000 
seguidores



https://fipan.com.br/seja-um-patrocinador/

