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Organizator Profexpo OÜ
 Sediu: Ahtri 12-209, 10151 Tallinn, Estonia

Locație Centrul eston de târguri 
 Pirita tee 28, Tallinn, Estonia

Program târg Streda Piatok 29.09-01.10 - vizitatori comerciali

Produse expuse Alimente, băuturi, bere, produse din tutun, instalații pentru magazine și  
 restaurante, mobilier, veselă, tacâmuri, echipamente de servire, vase de 
 bucătărie și echipamente pentru bucătării mari, echipamente și materiale pentru 
 ambalare, echipamente și mijloace pentru producția, depozitarea și vânzarea 
 produselor alimentare, curățenie și igienă, reviste și cărți, soluții de comerț electronic 
 pentru sectorul alimentar, pentru formare, organizații, asociații, alte produse și servicii 
 legate de produsele alimentare.
 Este permisă vânzarea cu amănuntul.

Expozanți la TFF 2019 198 de participanți: 163 de expozanți naționali și 35 de expozanți străini, 
 inclusiv din Letonia, Lituania, Finlanda, Suedia, Italia, Danemarca, UK.

Vizitatori la TFF 2019 7040 vizitatori comerciali

Vizitatori comerciali HoReCa - 37%; producție alimentară - 19%; angro, import-export - 18%; 
Domenii de activitate: comerțul cu amănuntul - 10%; mașini, echipamente, servicii, IT - 6%; asociații, 
 organizații - 2%; alte domenii - 8%. Aproape 300 de vizitatori străini. 

Cost participare Taxă de participare 275 €, taxă pentru co- expozanți 180 €
 Locație standuri 92 €/m²
 Pachete standuri de la  6 m² –720€
 Pachetele standuri includ: locația standului, pereții frontali și laterali, fațada 
 cu numele expozantului, mochetă, spoturi, prize electrice, asamblarea și 
 dezasamblarea, servicii de curățare înainte de deschidere. Se va adăuga 20% TVA. 
 Spațiul minim: 6 m²

Dată limită de înscriere 1 september 2021

Evenimente speciale Concursuri profesionale pentru bucătari și chelneri, cofetari și brutari; degustarea 
 „Celui mai bun produs de Crăciun 2021“; conferințe și prezentări privind 
 comerțul cu alimente și servicii de recepție.

Tallinn FoodFest și Tallinn FoodFair se organizează alternativ, câte unul pe an. În 2021 TFF sărbătorește ce-a de-a 28-a ediție.


