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Program târg Joi-Vineri, 29-30 septembrie - vizitatori comerciali
 Sâmbătă, 1 octombrie – Public – Ziua iubitorilor de mâncare

Produse expuse Alimente, băuturi, bere, produse din tutun, instalaţii 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 producţia, depozitarea și vânzarea produselor  
 alimentare, curăţenie și igienă, reviste și cărţi, soluţii de comerţ electronic pentru  
 sectorul alimentar, pentru formare, organizaţii, asociaţii, alte produse și servicii  
 legate de produsele alimentare
 Este permisă vânzarea cu amănuntul 

Expozanţi la TFF 2018* 204 de participanţi: 151 de expozanţi naţionali și 53 de expozanţi străini,  
 inclusiv din Letonia, Lituania, Finlanda, Suedia, Italia, Danemarca, Belarus, Olanda,
 Polonia

Vizitatori la TFF 2018* 8100 vizitatori, inclusiv 6250 vizitatori comerciali

Vizitatori comerciali HoReCa - 43%; comerţul cu amănuntul - 15%; producţie alimentară - 15%; angro,
Domenii de activitate: import-export - 10%; mașini, echipamente, servicii, IT - 5%; asociaţii,  
 organizaţii - 2%; alte domenii - 10%. Aproape 300 de vizitatori străini 

Cost participare Taxă de participare 285 €, taxă pentru co- expozanţi 190 €
 Locaţie standuri 95 €/m²
 Pachete standuri de la  6 m² –760€
 Pachetele standuri includ: locaţia standului, pereţii frontali și laterali, faţada cu  
 numele expozantului, mochetă, spoturi, prize electrice, asamblarea și  
 dezasamblarea, servicii de curăţare înainte de deschidere.  
 Se va adăuga 20% TVA.  
 Spaţiul minim: 6 m²

Dată limită de înscriere 1 septembrie 2022

Evenimente speciale Concursuri profesionale pentru bucătari și chelneri, cofetari și brutari; degustarea 
 “Celui mai bun produs de Crăciun 2022”; conferinţe și prezentări privind comerţul  
 cu alimente și servicii de recepţie.

Tallinn FoodFair și Tallinn FoodFest se organizează alternativ, câte unul pe an. În 2022 TFF sărbătorește ce-a de-a 29-a ediţie.

*TFF 2020 was cancelled because of Covid 19 epidemic


