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Norises vieta

Igaunijas Izstāžu centrs, Pirita tee 28, Tallina, Igaunija

Izstāde atvērta

Tikai biznesa klientiem
No 23. oktobra līdz 25. oktobrim

Izstādītie produkti

Pārtikas produkti, dzērieni, tabakas izstrādājumi, veikalu un restorānu aprīkojums,
mēbeles, galda klāšanas un servēšanas piederumi, virtuves iekārtas un iekārtas
lielām virtuvēm, iepakošanas iekārtas un materiāli, pārtikas produktu ražošanas,
uzglabāšanas un pārdošanas piederumi un iekārtas, žurnāli un grāmatas, ar pārtiku
saistīta e-komercija, apmācība, organizācijas, asociācijas, cita ar pārtiku saistīta
informācija un serviss.

2017. gada izstādes

210 dalībnieki: 150 vietējie un 60 ārvalstu pārstāvji, t. sk. no Latvijas, Lietuvas,
Somijas, Zviedrijas, Moldovas, Itālijas, Dānijas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas,
Baltkrievijas un Japānas

2017. gada izstādes
apmeklētāji

6700 izstādes apmeklētāji. Darbības nozares: HoReCa - 37%; mazumtirdzniecība
- 16%; pārtikas ražošana - 17%; vairumtirdzniecība, imports, eksports - 10%; iekārtas,
aprīkojums, pakalpojumi - 3%, citas darbības jomas - 15%. Vairāk nekā 300 ārvalstu
apmeklētāju.

Dalības maksa

Dalības maksa 275 €
Maksa par laukumu 89 €/m2
Stenda komplekta noma:
6 m2 – 720 EUR
8 m2 – 915 EUR
9 m2 – 1000 EUR, 10 m2 – 1100 EUR
2
2
12 m – 1285 EUR 15 m – 1595 EUR 18 m2 – 1910 EUR 24 m2 – 2400 EUR
Stenda komplekta cenā ietilpst: stenda noma, stenda sānu un aizmugures sienu
noma, dalībnieka nosaukums uz stenda karnīzes, pelēks grīdas segums, prožektori.
Izcenojumi ir norādīti bez PVN 20%.
Minimālā stenda platība – 6 m2.

Pieteikuma iesniegšanas
termiņš

2019. gada 1. oktobris

Īpašie pasākumi

Igaunijas viesmīļu un šefpavāru čempionāti, konditoru un maiznieku šovi
un prezentācijas. Produktu degustācija “Labākais Ziemassvētku produkts 2019”.
Pārtikas tirdzniecības semināri un prezentācijas.

Tallinn FoodFair un Tallinn FoodFest izstādes notiek pārmaiņus katru otro gadu. 2019. gadā TFF svinēs savu 27.pastāvēšanas gadadienu.

27th edition
of food fairs

Tiit Sarv- ģenerālmenedžeris
Tiina Laikre – projektu menedžere
Tālrunis +372 626 1347

E-pasts info@profexpo.ee
www.tallinnfoodfair.ee
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