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MEAT-TECH: podejście do łańcucha dostaw i pełnia możliwości
biznesowych
Wydarzenie odbędzie się w Mediolanie w dniach od 22 do 26
października
MEAT-TECH to targi specjalizujące się w innowacyjnych technologiach
i rozwiązaniach dla łańcucha dostaw wędlin, mięsa i dań gotowych,
które odbędą się na terenie Fiera Milano od 22 do 26 października.
Technologie i materiały do przetwarzania, transformacji i pakowania,
ale także pomieszczenia czyste, aromaty, przyprawy i składniki.
Kompletna oferta wystawiennicza, skierowana do branży świeżej
żywności, obejmująca mięso, drób, wędliny, ryby, nabiał oraz dania
gotowe , których głównym kanałem dystrybucji jest handel detaliczny.
MEAT-TECH, wydarzenie, które zawsze koncentrowało się na
najbardziej ugruntowanych podstawach rynku, ale także na nowych
stylach konsumpcji i nowych trendach, wzbogaca swoją ofertę o
dostosowane do potrzeb technologie dla produktów przyrządzanych
według przepisu i specjalnych, a także dla mięsa wstępnie krojonego,
przekąsek i gotowych dań, alternatywnych białek i produktów na
bazie roślin, propozycje innowacyjnych składników do złożonych
przepisów, które coraz częściej pojawiają się na rynku produktów
bezmięsnych lub wegetariańskich.
Silne dążenie do innowacji typowe dla tego sektora, w tym
najnowocześniejsze technologie, zrównoważony rozwój i nowe
materiały, są częścią obrazu gospodarczego, który pokazuje wzrost
technologii Made in Italy. Po stabilnym 2020 roku rynek włoskich
producentów maszyn do pakowania wykazuje wzrost sprzedaży
wraz ze wzrostem obrotów w porównaniu do marca 2020 roku o
+9,2%, przy znacznym wzroście na rynku krajowym (+28,8%) i +4,9%
na rynkach zagranicznych, gdzie Unia Europejska jest pierwszym
rynkiem docelowym, przy obrotach ponad 635 tysięcy euro w
sektorze spożywczym. (Ipack Ima Business Monitor we współpracy z
MECS).
Edycja 2021 targów MEAT-TECH będzie edycją specjalną dzięki
połączeniu z dwoma wydarzeniami o znaczeniu międzynarodowym,
które będą wspierać nowe trendy i ciekawe możliwości transferu
technologii. Ekosystem, w ramach którego odbędzie się MEAT-TECH
wraz z TuttoFood, targami obejmującymi cały łańcuch rolno-spożywczy
i Host Milano, wiodącą na świecie imprezą poświęconą rozwiązaniom
i technologiom dla branży hotelarskiej i out-of-home, stanowi kolejną
szansę pod względem atrakcyjności, międzynarodowej wizji i spójności
produktowej projektu targowego, który oferuje pełny przegląd rynku.
W tym kontekście MEAT-TECH staje się platformą nowego sposobu
budowania sieci, który koncentruje się na znaczeniu relacji
międzyludzkich i dzięki targom łączy tradycyjny model z nowymi
możliwościami cyfrowej sieci.

W oczekiwaniu na targi wystawcy i kupujący mogą już teraz zbudować
własną ścieżkę wizyty, dzięki MYipackima, odnowionej wersji
platformy match-makingowej, gdzie firmy i potencjalni klienci mogą
znaleźć idealnego rozmówcę i rozwijać nowe możliwości. MYIpackima
pozwala w jeszcze bardziej wyselekcjonowany sposób zwiększyć
możliwości kontaktu firm z potencjalnymi partnerami przed, w
trakcie i po targach, zarówno jeśli chodzi o spotkania na stoisku, jak i
spotkania wirtualne.
Jest to również idealne narzędzie do określenia indywidualnej
trasy zwiedzania targów MEAT-TECH, które dzięki dedykowanemu
programowi dla kupujących będą gościć wyspecjalizowanych kupców
z najlepszych marek spożywczych, producentów kontraktowych, duże
sieci handlowe i firmy pakujące.
Wydarzenie odbędzie się w dniach od 22 do 26 października na
terenie Fiera Milano. Będzie to 5 nadzwyczajnych dni poświęconych
zintegrowanemu łańcuchowi dostaw żywności, zorientowanych na
biznes, podczas których będzie można lepiej zrozumieć trendy, które
napędzają obecną i przyszłą konsumpcję.
Aby śledzić wszystkie aktualności związane z imprezą, odwiedź stronę
internetową wydarzenia (www.meat-tech.it) lub skontaktuj się z
przedstawicielstwem MEAT-TECH na Polskę:
italDesk, Andrea Bandirali
tel. +48 71 3378590,
e-mail: ab@italdesk.com
www.meat-tech.it

