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WELLFOOD INGREDIENTS

juntos às empresas do setor e à 
academia. Nosso próximo passo é 
estender isso para o consumidor 
final e mostrar nosso trabalho 
de pesquisa e desenvolvimento 
para garantir a segurança dos 
alimentos. Nesse sentido, estamos 
honrados por termos esse acordo 
de cooperação com a Koelnmesse, 
que é uma das melhores empresas 
de organização de feiras e eventos 
do setor de alimentação no mun-
do, para a realização do WellFood 
Summit 2017. Essa parceria desta-
ca o processo evolutivo do ITAL, que 
está cada vez mais envolvido com 
o setor de ingredientes e alimentos 
funcionais no Brasil. Nosso estudo 
‘Brasil Ingredients Trends 2020’ e 
nossa participação no ‘4º Workshop 
de Ingredientes e Alimentos Proces-
sados Funcionais’ com o Agropolo 
Campinas, se tornaram credenciais 
de peso para que pudéssemos trazer 
o setor de ingredientes, alimentos e 
bebidas para a WellFood”, declara 
Luis Madi, Diretor Geral do Instituto 
de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 
da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo.

O WellFood Ingredients vai contar com uma área de exposição e um 
programa de conferências exclusivo, que trará respeitadas autoridades 
do setor para debaterem sobre as tendências que guiarão as indústrias 
no desenvolvimento de novos produtos.  

WellFood Summit - 1º Summit Internacional de Ingredientes Funcionais, 
Nutracêuticos e Suplementos Alimentares
30 e 31 de outubro de 2017
Centro de Eventos Pro Magno (Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São Paulo - SP)
www.wellfoodsummit.com.br

PRÊMIO BIS 2017

Em uma parceria 
inédi ta  entre   a 
Koelnmesse Brasil, 
organizadora do 
WellFoof Summit bem 
como de outros eventos 
de projeção mundial e a 
Editora Insumos, organi-
zadora do Prêmio BIS - Best 
Ingredients Suppliers -, a 
entrega oficial dos trofeus do 
3° Prêmio BIS, será realizada du-
rante o 1° Wellfood Summit, em 
um espaço diferenciado e 
totalmente novo. 

A parceria tem 
como objetivo reu-
nir em um mesmo 
local autoridades 
e empresas que re-
presentam a cadeia 
produtiva do setor de 
alimentos e bebidas, 
premiando os produtos 
e serviços que se desta-
caram em 2017 e, ao mesmo 
tempo, apresentando as tendências 
e novidades que as empresas colo-

cam à disposição 
desse mercado.

A entrega do tro-
féu aos ganhadores 

será realizada no se-
gundo dia do WellFood 

Summit, em 31 de outubro 
de 2017, no Espaço Pro Magno, em 
horário a ser definido.
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EVENTO REÚNE O QUE HÁ DE MELHOR 
NO SEGMENTO DE INGREDIENTES 
FUNCIONAIS, NUTRACÊUTICOS E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES

De 30 a 31 de outubro de 2017, 
São Paulo será o centro nacio-

nal do mercado de ingredientes fun-
cionais e saudáveis para a indústria 
alimentícia e nutracêutica. A 1ª 
edição do WellFood Ingredientes 
acontecerá  no Centro de Eventos 
Pro Magno e promete reunir as prin-
cipais empresas de um mercado que 
vem mostrando sua força. 

O evento será composto por uma 
área de exposição com as mais rele-
vantes empresas do setor e um pro-
grama de conferência organizado 
em parceria com o ITAL (Instituto 
de Tecnologia de Alimentos), em 
que especialistas irão mostrar as 
principais tendências e inovações 
que guiarão as indústrias de alimen-
tos e farmacêutica nos próximos 
anos no Brasil e no mundo. A reali-
zação fica por conta da Koelnmesse, 

líder na organização de eventos para 
a indústria de alimentos no mundo, 
com feiras como Anuga e ISM em 
seu portfólio. 

“O WellFood Ingredients sur-
giu das necessidades do mercado 
alimentício, que mostra cada vez 
mais interesse pelos suplementos 
e alimentos funcionais”, diz Cas-
siano Facchinetti, diretor geral da 
Koelnmesse Brasil. De fato, os 
números corroboram a afirmação. 
Segundo o instituto de pesquisas 
Euromonitor, o setor de alimenta-
ção saudável movimenta US$ 35 
bilhões ao ano no Brasil. Apenas 
entre 2009 e 2014, registrou cres-
cimento de 98%. 

Já dados da ABIAD (Associação 
Brasileira de Alimentos para Fins 
Especiais e Congêneres) mostram 
que 75% da população brasileira 
consome suplemento alimentar 

para completar a alimentação e 
57% para promover o bem es-

tar. “As estatísticas do setor 
mostram que há grande 

potencial de crescimento, 

e a chegada do WellFood Ingre-
diends garantirá a estruturação 
de uma plataforma única, capaz 
de transformar  esses números em 
oportunidades reais de negócios”, 
diz Facchinetti. 

A expectativa é de que a 1ª edi-
ção do WellFood Ingredients receba 
1.500 visitantes e 300 congressis-
tas, que terão a oportunidade de 
conhecer novas tecnologias e de 
fazer networking de alta qualidade 
com grandes empresas do segmento.

CONTEÚDO INOVADOR 
E ESSENCIAL PARA O 
MERCADO

O ITAL - Instituto de Tecn ologia 
de Alimentos - traz sua expertise 
para organizar dentro da WellFood 
uma grade de palestras e interme-
diar um congresso de alto nível, que 
promete se tornar um verdadeiro pal-
co de discussões sobre assuntos que 
guiarão as indústrias de alimentos e 
farmacêutica na elaboração de novos 
produtos para os próximos anos.

Com a participação de grandes 
nomes do mercado, o congresso 
apresentará novas tecnologias, 
produtos e serviços que transitarão 
desde as áreas técnica e de apli-
cação até marketing e tendências de 
consumo. Tudo para que o mercado 
possa atender a demanda do consu-
midos brasileiro por produtos com 
alta qualidade. 

“O ITAL é considerado referên-
cia em alimentos processados 
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