ANUGA‘ 2017 – PASAULINĖ MAISTO PRAMONĖS PARODA
2017.10.07.-10.11. d. Kelnas, Vokietija
Taste the future!
Kviečiame Jus vykti š.m. spalio 05-10 d. su grupe autobusu aplankyti vedančiąją pasaulyje
parodą Nr.1 “ANUGA’ 2017 – Pasaulinę maisto pramonės parodą”, rengiamą kas 2 m. Kelne, Vokietijoje, kurioje
po vienu stogu jūsų laukia 10 specializuotų maisto pramonės srities parodų. Šioje parodoje praeitą sykį 2015 m. 284
000 kv.m. parodos plote dalyvavo 7 189 eksponentai iš 108 šalių, o apsilankė joje 158 603 lankytojai iš 192 šalių.
ANUGA 2017 parodos sektoriai:
 FINE FOOD - delikatesiniai produktai, ypatingas maistas
 DRINKS - gėrimai
 MEAT - mėsa, padažai, žvėriena, paukštiena
 FROZEN FOOD - šaldytas maistas ir ledai
 CHILLED & FRESH FOOD - atšaldytas ir šviežias maistas
 DAIRY - pienas ir pieno produktai
 BREAD & BAKERY - duona, kepiniai
 HOT BEVERAGES - karšti gėrimai
 ORGANIC - organiniai produktai, sveikas maistas
 CULINARY CONCEPTS – kulinarija
ANUGA‘ 2017 pagrindinės temos: veganų maistas, Gourmet produktai ir regioniniai ypatumai, Halal maistas,
vegetariški produktai, sveikas ir funkcionalus maistas, košeriniai produktai, prekių ženklai, sąžiningos prekybos
produktai, ingredientai.
ANUGA skirta maisto ir gėrimų pramonės šakų profesionalams: pardavimų ir tiekimo vadovams, administratoriams,
didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklų valdytojams, prekybos asociacijų, prekybos atstovybių, rinkodaros
specialistams, importuotojams ir eksportuotojams, maisto technologams, vaistinių ir sveiko maisto prekybos, tiekimo,
viešojo maitinimo ir viešbučių tinklų atstovams, mitybos institutų specialistams, mitybininkams, ir kt. Inovacijos ir
tendencijos yra maisto ir gėrimų sektoriaus varomoji jėga. Anuga pristatys faktines pasaulines tendencijas: dešimt
parodos temų parodys, kokie maisto produktai šiuo metu yra paklausūs ir kur viskas vyksta.
Kelionė su grupe autobusu vyks š.m. spalio mėn. 05-10 d.
Kelionės kaina: 515,-Eurų/asm.;
Kelionės kainą sudaro: kelionė komfortabiliu autobusu, 2 nakvynės dviviečiame kambaryje viešbutyje Lenkijoje (su
pusryčiais), 3 nakvynės dviviečiame kambaryje viešbutyje Vokietijoje (su pusryčiais), draudimas, kelionės vadovo
paslaugos, kelių ir ekologijos mokesčiai, apžvalginė ekskursija.
Pastoviems klientams ir grupėms pritaikysime nuolaidą!
Parodos bilietų išankstinė kaina: 34,-Eurai/1 d; 53,-Eurai/2 d.; 63,-Eurai/3 dienoms.
Dėl visų kelionės detalių: smulkesnės kelionės programos, paraiškos kelionei, individualios kelionės lėktuvu ar kitų
klausimų prašome teirautis ir registruotis kelionei IKI RUGSĖJO 22 D. tel.: +370 615 28130; tel.+370 613 92193 ar
el-paštu: l.aleksiuniene@boutiquetravel.lt; parodos@boutiquetravel.lt
Verslo kelionių organizatorius „Boutique Travel“ A.Smetonos g.2, LT-01115 Vilnius.

