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Fi North America: A plataforma líder para ingredientes 

de alimentos e bebidas é lançada nos Estados Unidos  
 
Em parceria com a SupplySide West, as feiras de negócios compartilhadas 

criam as mais abrangentes oportunidades de negócios nas áreas de saúde, 

nutrição e alimentação 

 

Phoenix, Arizona (EUA) /Amsterdã (Países Baixos), 13 junho de 2019: Com um 

novo conceito, a Informa traz a feira de negócios mundialmente mais bem 

sucedida de ingredientes para alimentos e bebidas aos Estados Unidos. 

Dividindo o espaço com a SupplySide West, a primeira edição da Fi North 

America será realizada de 17 a 18 de outubro de 2019 no Centro de Convenções 

Mandala Bay, em Las Vegas. Agora, os visitantes do evento terão condições de 

ampliar o acesso aos principais expositores  nos setores de saúde, nutrição e 

suplementos e a fornecedores líderes de ingredientes para as indústrias de 

alimentos e bebidas, bem como soluções em embalagens e processamento. 

Enquanto a SupplySide West promete uma semana cheia de conteúdo para 

profissionais da indústria, a Fi North America estará no centro da área de 

exibição por dois dias.  

 

Com mais de 1.300 expositores apresentando suas inovações em ambos os eventos e 

com a expectativa de receber 17.000 profissionais visitantes, os eventos 

compartilhados celebram sua estréia em um ambiente altamente criativo e 

profissional. A Fi North America complementa o evento oferecendo uma 

oportunidade de negócios direcionada em torno das mais recentes inovações para 

as indústrias alimentícias e de bebidas. Corantes naturais, sabores e edulcorantes, 

soluções de rótulo limpo, ingredientes saudáveis atuais, alternativas orgânicas e 

livres de GMO, bem como co-packing e serviços de fabricação sob contrato são 

apenas alguns exemplos do escopo deste novo evento.  

 

Expositores, incluindo líderes mundiais como Jungbunzlauer, Ingredia, ADM, 

Sensient and FONA International, serão beneficiados por uma gama de visitantes 

formada por  tomadores de decisões de uma ampla gama de setores de negócios. 

Espera-se que metade deles tenham cargos na administração geral e 

desenvolvimento de produtos. Além de oportunidades excelentes de negócios e 

relacionamentos, o evento também oferece uma plataforma educacional de alta 

qualidade: a organização do evento Informa preparou mais de 140 horas de 

apresentações, workshops e encontros que serão ministrados por alguns dos 

principais especialistas da indústria.  

 

Julien Bonvallet, diretor da marca Fi North America, explica: “Lançar a marca Food 

Ingredients nos Estado Unidos signfica que completamos com sucesso uma oferta 

única para a indústria. A combinação de nossa força com o conceituado evento da 

SupplySide West criará uma plataforma forte para nossos expositores e visitantes 

para acelerar seus negócios nos Estados Unidos”. Jon Benninger, vice presidente de 

Saúde & Nutrição na Informa, acrescenta: “A Fi North America, de mãos dadas com a 

SupplySide West, oferece uma oportunidade única para descobrir ingredientes e 

soluções, selecionando entre fornecedores líderes de todo o mundo, obtendo uma 
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visão das oportunidades do mercado e garantindo a conformidade com os requisitos 

regulatórios e expectativas dos consumidores.” 

 

Os ingressos para a SupplySide West e Fi North America já estão disponíveis online 

e são válidos para ambos os eventos. Até o dia 21 de agosto, os visitantes poderão 

aproveitar os preços promocionais.  

 

******************** 

 

Sobre a Fi Global 

A Food ingredients Global foi criada na cidade de Utrecht, Países Baixos, em 1986. 

Seu portfólio de eventos ao vivo, ampla base de dados, soluções digitais e 

conferências de alto nível já está consolidado em todo o mundo e oferece 

plataformas regionais e globais para todos os interessados na indústria de 

ingredientes de alimentos. Mais de 500.000 pessoas já participaram de nossos 

eventos nestes anos, o que resultou na criação de negócios no valor de bilhões de 

Euros. Com mais de 30 anos de excelência, os eventos, soluções digitais e produtos 

de apoio oferecem um caminho comprovado pelo mercado, com uma audiência 

verdadeiramente global. Desde 2018 a Food ingredients Global faz parte do 

portfólio da Informa Markets. Para mais informações, visite o site www.figlobal.com. 

 

Sobre a SupplySide West  

Organizada pela Informa Markets, esta feira anual de negócios e conferência foi 

mencionada na lista do Trade Show News Network como uma das 250 principais 

feiras de negócios nos Estados Unidos. A SupplySide West é sinônimo da 

exploração, descoberta, inovação e estratégia de marketing no entorno do 

desenvolvimento de bens de consumo que impulsionam a economia de negócios 

global. O evento SupplySide West 2019 será realizado de 15 a 19 de outubro no 

Mandala Bay em Las Vegas. Para mais informações visite o site 

www.supplysidewest.com. 

 

Sobre a Informa Exhibitions 

A Informa Exhibitions, divisão global de exposições da Informa PLC, permite às 

comunidades ao redor do mundo de se envolver, experimentar e fazer negócios,  

fornecendo a elas plataformas poderosas para se conectar entre as regiões chaves e 

verticais dos mercados. O conhecimento da indústria, aliado a uma abordagem 

inicial inovadora com o cliente, fornece aos clientes da Informa Exhibitions e seus 

parceiros a oportunidade de criar vantagens de negócios e acessar mercados, tanto 

digitalmente como ao vivo, 365 dias ao ano. 

 

******************** 

 

Para mais informações, entre em contato com 

akp public relations Fi Global 

Katrin Wagner Leah Barsema 

 Diretora de Brand Marketing  

wagner@akp-pr.de leah.barsema@ubm.com  

0049 (0) 6201 18898 15 0031 (0)20 708 1629 

http://www.figlobal.com/
http://www.figlobal.com/
http://www.supplysidewest.com/
http://www.supplysidewest.com/
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Birkenauer Talstrasse 9 De Entree 73 Alpha Tower   

69469 Weinheim 1100 AS Amsterdã Z.O.  

Alemanha Países Baixos 

 

 


