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Espaço exclusivo criado para difusão de conhecimentos e
aperfeiçoamento de metodologias relacionadas à produção de pizzas.

O evento se aproveita da maior feira da cadeia da farinha para
apresentar os segredos do sucesso na produção e gestão de pizzarias.

OBJETIVO 

1ª edição  - 2016 2ª edição  - 2017 3ª edição  - 2018 4ª edição  - 2019



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 PIZZARIAS.

• Dias 20 a 23 de julho de 2021 

• No Expo Center Norte em São Paulo

Porque Pizzarias? 

• Principal feira de empresas da cadeia da farinha 

no país, principalmente moinhos nacionais, 

argentinos e italianos.

• Número crescente de padarias investindo na pizza 

como item agregador.

Por que realizar um espaço de pizza  na FIPAN?



• + de 6.500 visitantes passaram pelo FIPAN 

PIZZA 2019

• Mailing com 3.200 profissionais 

interessados no setor

• Chefs pizzaiolos das principais pizzarias do 

país

• Alunos de todas as regiões do Brasil

DADOS DA 4ª EDIÇÃO
FIPAN 2019 - 23  a 26 de julho de 2019



PALESTRAS e AULAS SHOW

+ de 30 aulas 

+ de 25 chefs pizzaiolos

+ de 6.500 visitaram o espaço



“Panificação e pizza sempre andam juntas no mundo – e
aqui não podia ser diferente. Tivemos recorde de público
e de demonstrações de satisfação com os
apresentadores e conteúdo. O FIPAN PIZZA foi o point
dos melhores e mais conceituados profissionais do
mercado, foi playground de alguns pizzaiolos e chefs que
por ali passaram, e foi o ‘confessionário’ de alguns
executivos, lamentando o fato de não estarem presentes
no espaço. Em resumo foi profissional, eficaz e divertido”
Carlos Zoppetti, diretor do Instituto Conpizza

DEPOIMENTOS



Comunicação 
5º FIPAN PIZZA

E-mail marketing :
Base FIPAN: 220.000 cadastrados

Mais de 2 milhões de impactos segmentados para o setor!

E-mail marketing :

Base FIPAN: 10.500 cadastrados

• Facebook Instituto ConPizza 1900 
seguidores

• Instagram Instituto ConPizza 4880 
seguidores

• Acesso no site Instituto ConPizza

• Grupo corporativo de Whats App – 90 
empresariosPortal 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/

