


Lançamentos e inovações da indústria de fabricantes e 

fornecedores líderes se encontram na FIPAN. Sendo o 

principal evento para proprietários, diretores e gerentes.

A MAIOR FEIRA 
DE PANIFICAÇÃO 
E CONFEITARIA DA 
AMÉRICA LATINA

NÚMEROS PREVISTOS PARA 2021

42.000
metros

350
expositores

400
marcas



FEIRAS PARCEIRAS

IBA - Alemanha IBE -Estados Unidos

Europan - França Mexipan - 

A feira recebeu visitantes

representando mais de 47 países

...E DO MUNDO

Mais de

200
caravanas

VISITANTES 
DE TODO 
O BRASIL
(Dados FIPAN 2019) Visitantes de

1.400
cidades



Donos de Padarias e 

Profi ssionais da área de 

Panifi cação

31,29%

Profi ssionais da indústria 

fornecedora e prestadores

de serviços

19,05%

Profi ssionais de

confeitaria/doceria

25,78%

Profi ssionais de restaurantes, 

pizzarias, cafeterias, sorveterias, 

lanchonetes, catering e lojas de 

conveniência

28,18%

11,72%
Profi ssionais distribuidores, 

importadores e atacadistas

SOLUÇÕES PARA TODA 
A CADEIA PRODUTIVA!
(Dados FIPAN 2019)



O que os visitantes buscam na FIPAN (Dados FIPAN 2019)

VISITAÇÃO QUALIFICADA E 
DIRECIONADA A NEGÓCIOS!

ALTOS 
CARGOS
Formado por 
proprietários,
diretores ou 
gerentes.

69%



A FIPAN é a feira mais esperada do ano, onde 

o empresário visitantes encontra soluções, 

lançamentos e conteúdos para o aprimoramento e 

modernização do seu negócio.

FIPAN, A SUA FEIRA!

Camila Mendes 

CASTROPIL

Participar da Fipan Digital em um ano tão atípico como 
este é, sem dúvidas, uma grande experiência. Foi uma 
sacada genial digitalizar e, manter essa relação/ troca 
entre o expositor e os visitantes. Com certeza será um 
marco na retomada de novos negócios!“ ”Gustavo Gonçalves

PMG ATACADISTA

A Fipan digital 2020 conseguiu com muita 
criatividade e usando a gamifi cação oferecer aos 
adeptos do mercado da panifi cação e do Food 
Service, um norte sobre o ambiente de negócios 
dessa área, tudo isso através das lives com um 
bate papo com os especialistas na área. Essa 
edição fi cará marcada por ter sido inovadora, 
pois, conseguiu oferecer a todos que possuem 
internet a oportunidade de conhecer mais o 
mercado de panifi cação e Food Service. Genial.

“
”

Stella Coelho

TKS FARINHAS

A TKS FARINHAS enaltece a excelência da Plataforma 
FIPAN DIGITAL, enfatizando a inovação que nos 
proporcionou “diversão x trabalho” num mesmo 
ambiente. Deixando um “gostinho de quero mais” 
ansiosos e esperançosos pela FIPAN PRESENCIAL 2021.“ ”Vivian Casagrande

BLUESTARNET

A ideia de trazer o ambiente físico para o virtual, de 
fazer com que o empresas e consumidores se sintam 
de fato no local, é maravilhosa! Afi nal, só quem já 
esteve na Fipan sabe o que é esse grande evento.“ ”



◆ Acessórios e utilidades
◆ Equipamento EPI
◆ Uniformes

◆ Alimentos e bebidas
◆ Máquinas de Café
◆ Fornos

◆ Balcões
◆ Higiene e Limpeza
◆ Gôndolas

◆ Cozinha Industrial
◆ Refrigeração
◆ Cortadores de Frios

◆ Máquinas de Sucos
◆ Embalagens
◆ Seladoras

◆ Distribuição de Gás
◆ Ingredientes Industriais
◆ Energia Solar

◆ Fornos de Pizza
◆ Soluções para Delivery
◆ Transporte

◆ Matéria Prima e Insumos
◆ Automação comercial
◆ Financiadoras

◆ Seguradoras
◆ Start Ups

O principal objetivo da FIPAN
junto aos expositores do evento 

é a parceria, sendo o elo entre as 

demandas do mercado profi ssional 

do food service e as soluções 

oferecidas pelas empresas. 

(Dados FIPAN 2019)

NOSSOS 
EXPOSITORES

SEGMENTOS E SOLUÇÕES 
DE NOSSOS EXPOSITORES



EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO

NEGÓCIOS

Líderes de mercado, escolas 

profi ssionais, pequenas 

empresas, novos negócios

INGREDIENTES 
QUE FAZEM 
DA FIPAN UMA 
RECEITA PARA 
O SUCESSO



EVENTOS 
PARALELOS 
ATENDENDO 
CATEGORIAS 
DO SETOR

Confeitaria
4ª edição

Estação Café
2ª Edição

Aulas
IDPC

Palestras
FIESP

Pizzarias
5ª edição

Arena do Pão
3ª Edição

AGUARDE 
INFORMAÇÕES



COMUNICAÇÃO 
EM TODO MOMENTO 
COM NOSSO PÚBLICO

TV

Cobertura
nas Mídias líderes

Rádio

Promoção
em Rádio

Revistas

Parceiras

Facebook

30 Mil
Seguidores

Email

220 Mil
Inscritos

Instagram

30 Mil
Seguidores

APP

FIPAN

Site
+ de

300 Mil
Visitantes



Entre em contato com nossa equipe e 

garanta a sua participação

fi pan@fi pan.com.br

+55 11 3159-4223

www.fi pan.com.br

FAÇA PARTE 
DESTA EVOLUÇÃO!

FIPAN


