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Implantada em uma área com 400m², a Arena do Confeiteiro oferecerá ao

público visitante palestras técnicas, aulas show e demonstrações com foco exclusivo na

Confeitaria PROFISSIONAL.

O perfil de visitantes da feira é a principal questão de agregar o projeto para a

FIPAN 2021, demonstrando uma sinergia única com as características da feira, como

vemos abaixo:

OBJETIVO 

2.000 sorveterias

5.000 culinaristas

4.000 buffets

30.000 padarias



O que é a FIPAN ? 

• Maior feira da América latina do setor 

• Mais de 45 mil profissionais de padarias

• Mais de 30.000 profissionais de CONFEITARIA.

• Dias 20 a 23 de julho de 2021 

• No Expo Center Norte em São Paulo

Porque Confeitaria? 

• Principal feira de empresas da cadeia da 

panificação e confeitaria na América Latina.

• Número crescente de confeiteiros na FIPAN nos 

últimos anos.

• Impactar e influenciar a confeitaria PROFISSIONAL 

no país, valorizando os profissionais nacionais.

Por que realizar o campeonato de 
confeitaria na FIPAN?



• 4 SALAS DE AULA de 40m² cada;

• Campeonato Estadual SENAI em 

paralelo;

• + de 2.000 alunos presentes nos 

auditórios fechados;

• 100 aulas de confeiteiros de todo o país;

• Alunos de todas as regiões do Brasil;

• Do total de visitação 56% atendem o 

segmento  de Confeitaria;

• Parceria com SENAI e escola Império do 

Cacau.

DADOS DA 3ª EDIÇÃO

FIPAN 2019 - 23  a 26  de julho de 2019



Na 3ª edição da Arena do Confeiteiro foi realizado, o  Campeonato Estadual de 

jovens confeiteiros SENAI ( 16 até 21 anos) . Foram  diversas categorias aos candidatos: 

Esculturas de chocolate, entremet, tortas, bombons, mini porções. 

Durante os  4 dias  de evento os melhores competidores do estado apresentaram 
suas melhores obras. 

O CAMPEONATO

2020 2021



20 horas de prova por competidor

CAMPEONATO



Comunicação 

E-mail marketing  ( Fev a Ago):
Base FIPAN: 220.000 cadastrados

Mais de 2 milhões de impactos segmentados para o setor!

Portal ARENA DO CONFEITEIRO
+ de 30 mil profissionais visitantes

Redes Sociais Oficiais FIPAN:
Base Instagram e Facebook: + 30.000 seguidores

Mensagens via APP FIPAN
2 ( duas) mensagens diárias da programação durante a feira



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

