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El Fòrum Gastronòmic torna a Barcelona i serà més
gran que mai gràcies a l’aliança estratègica amb Fira
de Barcelona/Alimentaria Exhibitions. Aquest 2019
el Fòrum Gastronòmic Barcelona duplica l’espai i
aposta per traspassar fronteres. Serà el congrés
amb fira més gran celebrat fins al moment. Així,
Barcelona comptarà cada any amb un esdeveniment
relacionat amb l’alimentació i el foodservice, alternant
Alimentaria/Hostelco i el Fòrum Gastronòmic
Barcelona.
El Fòrum Gastronòmic Barcelona serà un cop més un
esplèndid aparador de la innovació gastronòmica, un
precís termòmetre del dinamisme del sector, un espai
d’intercanvi de coneixement i productes. Un referent
on descobrir nous models de negoci i les últimes
tendències.
Omplirà el Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira
de Barcelona, amb l’objectiu de donar cabuda a les
millors empreses del sector foodservice, equipaments
i serveis. No hi faltaran reconeguts professionals que
formaran part d’un intens programa d’activitats.

L’esdeveniment
imprescindible
per a professionals del
món de la gastronomia

+ FIRA
Un espai ideat per interactuar amb
els empresaris i professionals, una
immillorable oportunitat per fidelitzar
clients, captar-ne d’altres de potencials i
per descobrir les últimes tendències del
sector.

LA MILLOR
FIRA

100%

DE CREIXEMENT
D’ESPAI FIRAL *
*previsió edició 2019

El Fòrum Gastronòmic Barcelona
acull des d’empreses líders del sector
foodservice, equipaments, serveis i
distribució, fins a petits productors del
sector primari i artesania alimentària.
APOSTA PER LA
INTERNACIONALITZACIÓ
El Fòrum Gastronòmic Barcelona s' obre
a nous mercats objectius potenciant la
presència d' empreses internacionals.
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+ EXPERIÈNCIES
Al Fòrum Gastronòmic Barcelona hi participen els millors
cuiners, mestres de sala, sommeliers, pastissers, artesans
que practiquen oficis (formatgers, forners...) i que mostren
les últimes tendències en cadascun dels sectors.
5 escenaris (Auditori, Taller, Àgora, Fòrum Lab, Fòrum Vi)
100 ponents de primer nivell vinguts d’arreu del món
sessions temàtiques de màxima especialització
presentacions de productes i serveis

EL MILLOR
ESPECTACLE

100

PONENTS DE
MÀXIM NIVELL
*Les xifres fan referència al Fòrum Gastronòmic
Barcelona 2016

EL MILLOR
PROGRAMA

EL MILLOR
ESPECTACLE

3 ESPECIALITATS
MÉS QUE UN
ESDEVENIMENT
GASTRONÒMIC

FÒRUM VI

El món del vi amaga infinitat de secrets.
Els millors enòlegs, viticultors, sommeliers
i prescriptors n’expliquen els secrets
i intercanvien amb el públic les seves
experiències. El Fòrum Vi també permet tastar
amb ells els millors vins.

FÒRUM DOLÇ

Sessions protagonitzades pels
millors especialistes del sector.
Aquest any la pastisseria, la
gelateria i la fleca tindran un
paper destacat.

FÒRUM LAB

L’espai de la innovació.
Debats, reflexions, taules
rodones, conferències … al
voltant de tres eixos
temàtics: tecnologia,
sostenibilitat i negoci
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EL MILLOR
ESPECTACLE
PREMIS I
CONCURSOS

ELS MÉS
DESITJATS
El Cuiner 2019 Fòrum Gastronòmic
Barcelona distingeix la tasca dels
cuiners emergents que utilitzen
productes de proximitat, tenen
sensibilitat amb les produccions
ecològiques, col·laboren amb els
productors locals i fan difusió
d’aquests valors.
Els Premis Josep Mercader reconeixen
la trajectòria professional de cuiners,
enòlegs, responsables de sala,
productors i divulgadors de la cultura
culinària catalana.
Els InnoFòrum premien la innovació
en la gastronomia. Compten amb tres
categories: producte més innovador,
packaging més creatiu i gust més
original.
Cada edició de saló acull també
concursos que se celebren en
col·laboració amb diverses empreses
i/o institucions.

EL MILLOR
ESPECTACLE
ESPAIS
FIRA

L’espai firal del Fòrum
Gastronòmic Barcelona és únic,
dinàmic i participatiu. És l’aparador
ideal de les novetats del sector
i una extraordinària plataforma
comercial.

AUDITORI

Espai equipat amb els millors
mitjans i amb capacitat per a
400 persones que permet gaudir
de sessions i classes magistrals
en directe a càrrec dels millors.

TALLERS

Demostracions de cuina amb
degustació final. Capacitat de
30 a 60 persones.

ÀGORA

L’espai on els expositors fan
presentacions i tastos de
productes i també on els artesans
de l’alimentació que practiquen
oficis transmeten el seu saber.
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LES MILLORS
XIFRES

*Xifres Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016

EL MÉS
GRAN

El Fòrum Gastronòmic Barcelona
parteix d´un aval amb grans
resultats quantitatius i qualitatius.

EL MÉS VISITAT

LA MILLOR FIRA

89%

183 EXPOSITORS

87% PROCEDÈNCIA
MERCAT

93%

30.000 PROFESSIONALS
ES MOSTRA
MOLT SATISFET
DE LA SEVA VISITA

NACIONAL

13% PROCEDÈNCIA
MERCAT
INTERNACIONAL

EL MILLOR
ESPECTACLE
PONENTS DE
100MÀXIM
NIVELL

EL MILLOR
PROGRAMA

AMB GANES DE CONÈIXER
I SER CONEGUTS

DELS
EXPOSITORS
ES MOSTRA SATISFET AMB
LA SEVA PARTICIPACIÓ AL
FÒRUM

84%

DISPOSATS
A REPETIR
L’EXPERIÈNCIA I A
RECOMANAR EL FÒRUM

LA MILLOR
REPERCUSSIÓ

509 NOTICIES

VALORADES EN

1.680.039€

PERFIL
DE L´EXPOSITOR
Productors i fabricants d´aliments
i begudes, distribuïdors i empreses
del sector foodservice, publicacions
gastronòmiques, entitats, institucions,
empreses de serveis...

RAONS PER
FORMAR-NE PART
ÈXIT DEL FORMAT
És un esdeveniment consolidat que creix
any rere any sempre amatent a les noves
tendències i adaptant-se als formats del futur.

INTERNACIONALITZACIÓ
Fòrum Gastronòmic Barcelona ofereix
l’opció de mantenir reunions comercials
amb compradors internacionals.

NEGOCI
Les empreses participants generen negoci,
capten nous clients i acceleren el procés
de vendes. És també una oportunitat de
guanyar visibilitat al sector foodservice.

CONTACTES
El Fòrum és visitat pels millors cuiners
del panorama actual, sempre interessats
a conèixer nous productes i últimes
tendències, i a trobar nous proveïdors. Una
immillorable oportunitat per a les empreses
participants.

TENDÈNCIA
Les empreses participants presenten les seves
novetats i poden optar als Premis InnoFòrum.
També tenen l’oportunitat de fer tastos en
sales perfectament equipades que el saló
posa a la seva disposició.

PROMOCIÓ
El Fòrum es converteix en focus d’atenció
mediàtica, tant nacional com internacional.

ELS SECTORS
REPRESENTATS

L'OFERTA MÉS
COMPLETA

PRODUCTES
GASTRONÒMICS

• Begudes alcohòliques
• Begudes no alcohòliques
(aigua, sucs, refrescos...)
• Cafè, te, infusions
• Productes congelats
• Pastisseria, fleca i gelats
• Carns
• Productes del mar
• Làctics
• Vegetals, hort i fruita
• Productes IV i V gamma
• Conserves
• Oli
• Arròs
• Sucre
• Salses, condiments i
• espècies
• Pasta
• Productes d’impuls (snacks
dolços i salats)
• Halal
• Altres

EQUIPAMENT I
MAQUINÀRIA PER
A
A L’HOSTELERIA

• Equipament i
maquinària de cocció
• Equipament i armaris
de fred
• Maquinària de rentat
industrial

TECNOLOGIA I
SOFTWARE

•
•
•
•

TVP i software
Distribució online
Aplicacions informàtiques
Suports tecnològics de
gestió i comunicació

ALTRES
PARAMENT,
UTILLATGE I
TÈXTIL

• Utillatge de cuina, coberteria,
vaixella i cristalleria
• Servei de taula i accessoris
de sala
• Tèxtil per a taula i sala
• Uniformes

• Productes i complements
de neteja i higiene
• Interiorisme i mobiliari
interior i exterior
• Institucions públiques
• Editorials i publicacions
gastronòmiques
• Consultoria

EL MÉS VISITAT

30.000 PROFESSIONALS
*Les xifres fan referència al Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016

PERFIL DEL
VISITANT
PÚBLIC PROFESSIONAL
• Distribuidors
• Importadors
• Majoristes
• Responsables de compra del
sector foodservice
• Empresaris de restauració i
indústria agroalimentària
• Directors comercials
• Botigues especialitzades
• Centros de formació
• Cuiners
• Enòlegs
• Sommeliers
• Periodistes

PER QUÈ VISITAR
EL FÒRUM
GASTRONÒMIC
BARCELONA?
Punt de trobada
És l’esdeveniment imprescindible per als
professionals del món de la gastronomia.
Networking
Congrega clients potencials i actuals
facilitant reunions de negoci.
Aparador
Compta amb les millors empreses del
sector foodservice convertint-se en un
magnífic aparador de novetats.
Tendències
Concentra les darreres tendències del
sector.
Showcooking
Ofereix la possibilitat de veure cuinar en
directe als millors xefs del panorama
actual.
Experiència
Al Fòrum Gastronòmic Barcelona s’aprèn i
es viu una experiència única.
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Barcelona és una ciutat cosmopolita,
moderna i oberta que s’enorgulleix de la seva
diversitat. És una de les principals destinacions
turístiques internacionals i una de les ciutats
preferides per fer negocis per la seva qualitat
de vida i infrastructures.
La gastronomia és un dels seus grans
atractius, tant per la varietat i qualitat de la
seva cuina mediterrània i de mercat com
per les noves propostes creatives de cuiners
reconeguts internacionalment
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Compromesos amb el creixement del
sector alimentari
Alimentaria Exhibitions és una societat de
Fira de Barcelona que organitza importants
esdeveniments internacionals de referència
a tota Europa i Llatinoamèrica dedicats al
sector alimentari. Entre ells Alimentaria,
Hostelco, Barcelona Wine Week (BWW)
i Alimentaria FoodTech a Barcelona,
Alimentaria & Horexpo Lisboa i Expo ANTAD
& Alimentaria Mèxic.
Amb seu a Barcelona, Alimentaria
Exhibitions té xarxa d’agents internacionals
en més de 45 països per obrir mercats i
donar suport la indústria alimentària en el
seu creixement i expansió internacional.
Els salons d’Alimentaria Exhibitions
reuneixen la millor oferta sectorial, atrauen
als principals operadors del mercat i
mostren les últimes tendències i avenços en
I+D+ i de la indústria alimentària. Fomenten,
així mateix, el networking comercial i les
reunions de treball amb compradors de tot el
món per promoure oportunitats de negoci.
El seu model firal es basa en la innovació
permanent i en la creació d’espais disruptius
que aporten coneixement i propostes als
reptes actuals de les empreses alimentàries,
la restauració o el turisme gastronòmic.
Feria Internacional de Lisboa (FIL) i
la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales de México
(ANTAD) són partners d’Alimentaria
Exhibitions en l’organització internacional

20 anys de lideratge
Fòrum Gastronòmic és un esdeveniment
innovador i precursor dels congressos
de cuina que va néixer el 1999 a Vic amb
vocació de ser el punt de trobada de tots els
professionals de la gastronomia. Vint anys
de creixement i expansió constant que l’han
convertit en un model a seguir i l’únic que se
celebra en tres ciutats: Barcelona, Girona i A
Coruña.
Sempre per endavant, el Fòrum ha estat
pioner dissenyant un espectacular programa
d’activitats protagonitzades pels més
prestigiosos cuiners, enòlegs, maîtres,
sommeliers i experts de cada sector.
En evolució constant, el Fòrum és un espai
de reflexió, formació i reunió entre companys
de professió. I el lloc ideal per fer negoci.
L’espai firal ha crescut exponencialment
convertint-se en el més gran i dinàmic i les
millors empreses del sector foodservice el
veuen com un magnífic aparador dels seus
productes que poden presentar a un públic
entès i prescriptor.
Els milers de visitants de cada edició l’avalen
com un dels esdeveniments més importants
i prestigiosos del circuit gastronòmic
europeu.
L’aliança amb Fira de Barcelona de la mà
d’Alimentaria consolidarà encara més la
posició de lideratge de Fòrum Gastronòmic
aconseguida en aquests 20 anys de
recorregut imparable.
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CONTACTE ALIMENTARIA EXHIBITIONS
ventasforumbcn@alimentaria.com
Albert Lázaro: Tel. 934520726 // Estela Portela: Tel. 935679686 // Margot Coll: Tel. 934520724
CONTACTE FÒRUM GASTRONÒMIC S.L
expo@forumgastronomic.com
Tel. 93 883 30 45
Jordi Redón: 672 00 55 50 // Marga Obama: 672 00 56 60 // Olga Costa:672 00 56 56

