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Atraktivní doprovodný program ...
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA začíná na brněnském výstavišti 27. února. Potrvá až do 2. 
března a doplní jej i další veletrhy – SALIMA Technology, VINEX, MBK, INTECO a EmbaxPrint. Kromě 
přehlídky významných firem v oboru na vás čeká také zajímavý doprovodný program.

FOOD FORUM
Hned první den veletrhů se uskuteční Mezinárodní konference FOOD FORUM za 
účasti ministra zemědělství České republiky Jiřího Milka. Tématem bude 
konkurenceschopnost evropského potravinářství s cílem zvýšení ochrany 
spotřebitele formou eliminace fenoménu dvojí kvality potravin či falšování potravin.

Konference se koná 27. února od 14:30 v kongresové hale hotelu Holiday Inn. 

Více informací najdete ZDE.

Konference: Jak na export
Pro firmy, které vidí příležitost v exportu, je určena konference Jak na export. 
Konat se bude 28. února od 13 hodin v Kongresovém centru brněnského 
výstaviště. Dozvíte se například způsoby realizace exportu bez zbytečných a 
drahých chyb či možnosti exportu pomocí e-commerce. Organizátorem konference je 
společnost EXPANDIST.

Registrovat se můžete již nyní ZDE. 

Pekařské soutěže
Ve spolupráci se Svazem pekařů a cukrářů v ČR se v průběhu potravinářských 
veletrhů uskuteční soutěž Pekař roku 2018 – Junior a také soutěž Atraktivní 
výrobek roku 2018.

Návštěvníci tak uvidí mladé pekařské talenty přímo v akci. Generálním partnerem 
soutěží je společnost Albert. Soutěže se uskuteční první dva dny veletrhu, zbylé 
dny bude připraveno pekařské centrum, kde si zájemci mohou vyzkoušet vytvarovat 
vlastní pekařské výrobky.

Ocenění Zlatá SALIMA 2018
Také během letošního ročníku veletrhů dojde k vyhlášení výsledků soutěže Zlatá 
SALIMA o nejlepší exponáty veletrhů SALIMA, MBK a INTECO. Oceněné exponáty 
budou vyhlášeny na slavnostním večeru 27. února.

Návštěvníci si je budou moci prohlédnout v další dny konání veletrhů. Hodnotitelská 
komise je složena z předních odborníků v dané oblasti. Předsedou komise je Martin 
Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Vstupenky ...
Vstupenky na mezinárodní potravinářské veletrhy lze zakoupit již nyní on-line. Pořídíte zde Business 
vstupenky pro odbornou veřejnost za 250 Kč. Tyto vstupenky lze využít hned od 27. února.

Koupit si můžete i základní vstupenky za 100 Kč, ale při pořízení on-line platí tyto vstupenky až od 1. 
března. V případě, že se budete chtít podívat na veletrhy ve dnech 27. a 28. února po 14. hodině, lze 
zakoupit vstupné za 100 Kč přímo na místě.

Kompletní informace najdete na: www.salima.cz
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