Organizator

Profexpo OÜ
Biuro: Ahtri 12-209, 10151 Tallinn, Estonia

Miejsce

Estońskie Centrum Targowe
Pirita tee 28, Tallinn, Estonia

Data

czwartek-piątek 29-30 października – wyłącznie dla przedsiębiorców
Sobota 31 października – dla wszystkich gości – Dzień smakosza

Wystawiane produkty

Artykuły spożywcze, napoje, piwo, wyroby tytoniowe, wyposażenie sklepów
i restauracji meble, nakrycia stołów, zastawa stołowa, akcesoria do serwowania,
akcesoria kuchenne i wyposażenie dużych kuchni, urządzenia do pakowania
i materiały opakowaniowe, urządzenia i środki do produkcji, przechowywania i
sprzedaży wyrobów spożywczych, sprzątanie i higiena, czasopisma i książki,
e-handel związany z żywnością, szkolenia, organizacje, stowarzyszenia, inne
produkty i usługi związane z sektorem spożywczym
Dopuszczana jest sprzedaż detaliczna

Wystawcy podczas
TFF 2018

204 uczestników: 151 krajowych i 53 zagranicznych wystawców, w tym z Łotwy,
Litwy, Finlandii, Szwecji, Włoch , Danii, Białorusi, Holandia i Polska.

Goście podczas TFF 2018

8100 gości, w tym 6250 przedsiębiorców

Przedsiębiorcy
Obszary działalności:

HoReCa – 43%; detaliści – 15%; produkcja żywności – 15%; hurtownicy,
import-eksport – 10%; maszyny, urządzenia, usługi, IT – 5%; stowarzyszenia,
organizacje – 2%; inne – 10%. Około 300 gości z zagranicy

Koszty uczestnictwa

Opłata rejestracyjna – 275 €, opłata dla współwystawcy – 180 €
Opłata za powierzchnię wystawienniczą – 92 €/m²
Stoiska pakietowe od 6 m² – 720 €
Cena za stoisko pakietowe obejmuje: opłatę za powierzchnię wystawienniczą,
ścianki boczne i tylne, front z nazwą wystawcy, podłogę, oświetlenie punktowe,
gniazdko, montaż i demontaż, sprzątanie przed otwarciem.
Do ceny należy doliczyć 20% VAT. Minimalna powierzchnia – 6 m²

Termin zgłoszeń

Do 1 października 2020 r.

Wydarzenia specjalne

Konkursy dla szefów kuchni i kelnerów, cukierników i piekarzy;
Degustacja „Najlepszy produkt bożonarodzeniowy 2020”;
konferencje i prezentacje dla sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

Wydarzenia Tallinn FoodFest i Tallinn FoodFair odbywają się na zmianę, co drugi rok. W 2020 r. odbędą się 28. targi
TFF.

Tiit Sarv – Dyrektor generalny Profexpo OÜ
Tiina Laikre – Kierownik projektu TFF
tel.: +372 626 1347

www.tallinnfoodfest.ee
info@profexpo.ee

