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Contribueix a la reactivació, participa-hi

Amb més de 20 anys d’història, l’esde-
veniment gastronòmic de referència es 
renova.

Gastronomic Forum Barcelona, es pre-
senta ara amb una imatge renovada i 
dinàmica que mostra la voluntat de l’es-
deveniment d’obrir-se a nous mercats i 
contribuir a la recuperació del sector. 

En un moment en què empreses i sec-
tor busquen noves oportunitats i camins 
cap a la recuperació, Gastronomic Fo-
rum Barcelona serà la plataforma que 
permetrà a tots els agents del sector 
retrobar-se, compartir experiències i 
projectar solucions de futur. En definiti-
va, oferirà les millors eines per a la reac-
tivació dels negocis.



Gastronomic Forum Barcelona 
està treballant per afegir al seu 
tradicional format presencial 
noves propostes digitals que 
permetran accedir a un mercat 
més ampli.

A més, en aquesta pròxima edició 
es potencia la presència d’em-
preses i visitants de tot Espanya i 
propicia la participació dels mercats 
internacionals més propers.

FORMAT 
PRESENCIAL I  

VIRTUAL 

EXPANSIÓ A 
NOUS MERCATS

Un esdeveniment únic on es 
donen a conèixer les últimes ten-
dències del sector. Com sempre, 
els cuiners més prestigiosos, 
sommeliers i professionals de la 
gastronomia conformaran un es-
pectacular programa d’activitats 
amb sessions de cuina en directe, 
tastos, premis i concursos.

 

OPORTUNITATS I  
SOLUCIONS

Gastronomic Forum Barcelona 
acull des d’empreses líders del 
sector foodservice, equipaments, 
serveis i distribució, fins a petits 
productors del sector primari i de 
l’artesania alimentària.

UNA VISIÓ 
 COMPLETA 
DEL SECTOR

Descobreix les millors eines  
per afrontar nous reptes



Un espai expositiu privilegiat 
que suposa la millor plataforma 
de negoci per a les empreses i 
els professionals de l’hostaleria 
i la gastronomia.

Conèixer casos d´èxit de la mà 
dels seus protagonistes.  L’au-
ditori  permet gaudir de les 
ponències en directe dels xefs 
més prestigiosos.

Sessions i demostracions de 
cuina amb degustació final dels 
plats que s’hi elaboren. Els ta-
llers tenen una capacitat d´entre 
30 i 60 persones.

L’espai a disposició dels expo-
sitors per promocionar els seus 
productes mitjançant demostra-
cions i xerrades.

Negocia Aprèn Interactua Promociona
ESPAI EXPOSITIU AUDITORI TALLERS ÀGORA

Espais



L’espai multidisciplinar de les 
noves tendències. Debats, 
conferències i taules rodones 
protagonitzades per experts en 
noves tecnologies i màrqueting, 
entre d´altres matèries.

El Fòrum Vi és una experiència 
única on s´hi donen a conéixer i 
s’hi tasten les últimes novetats 
del sector vinícola. Hi participen 
els més prestigiosos somme-
liers i prescriptors compartint 
espai amb grans enòlegs i 
viticultors. 

Barcelona Cocktail Art presen-
tarà el costat més gastronòmic 
de la cocteleria, les últimes 
innovacions i tendències en 
destil·lats artesans i productes 
de proximitat del sector.

Els millors especialistes del 
sector protagonitzen les seves 
sessions. Un any més la pastis-
seria i la fleca tindran un paper 
destacat.

InnovaTasta InspiraGaudeix
FÒRUM LABFÒRUM VI BARCELONA COCKTAIL ARTFÒRUM DOLÇ

Fòrums



L’espectacle de la gastronomia

Cuiner Gastronomic Forum 
Barcelona 2021 reconeix els 
cuiners emergents que utilitzen 
productes de proximitat, valoren 
les produccions ecològiques i 
en fan difusió.

Els Premis Josep Mercader 
reconeixen la trajectòria professi-
onal de cuiners, enòlegs, res-
ponsables de sala, productors i 
divulgadors de la cultura culinària 
catalana.

Els InnoFòrum premien la inno-
vació en gastronomia. Compten 
amb tres categories: producte 
més innovador, packaging més 
creatiu i gust més original.

Cada edició del Gastronomic  
Forum Barcelona acull també 
diversos concursos que se  
celebren en col·laboració amb 
empreses i institucions. 

PREMIS ALS CUINERS 

PREMIS I CONCURSOS

RECONEIXEMENT A LA PREMIS A

emergents trajectòria la innovació Participa-hi

CONTACTA AMB EL TEU  
COMERCIAL HABITUAL



Ens renovem per seguir creixent al teu costat
XIFRES DE L’EDICIÓ 2019 DEL FÒRUM GASTRONÒMIC BARCELONA

20.000 331 100

6

+1.400

+326 M91% 96%

Visitants professionals

Molt satisfet de la visita

Expositors

Expositors satisfets amb la 
seva participació

Ponents i  
conferenciants

Espais d’activitats

Informacions als mitjans de  
comunicació online i offline 

Impactes sobre audiència  
potencial



Raons per ser-ne protagonista
EXPOSITOR

Productors i fabricants d´aliments i begudes, distribuïdors i empreses del sector 
foodservice, publicacions gastronòmiques, entitats, institucions, empreses de serveis, 
d’equipament i parament de cuina, d’equipament de barra i sala, de tecnologia...

Els expositors presenten les seves novetats i po-
den optar als Premis InnoFòrum així com promo-
cionar els seus productes en un espai  dissenyat 
per garantir la visibilitat dels més innovadors.

TENDÈNCIA

Les empreses participants construeixen noves 
relacions comercials, aconsegueixen nous clients 
i fan negoci. Participar és també una oportunitat 
única  per guanyar visibilitat al sector foodservice 
i de la restauració.

NEGOCI

Gastronomic Forum Barcelona compta amb l’aval 
de més de 20 anys d’èxit al servei de la gastro-
nomia i la indústria agroalimentària.  Alimentaria 
Exhibitions i Fòrum Gastronòmic S.L. uneixen 
forces per projectar un esdeveniment que creix i 
evoluciona mantenint la seva essència.

COL·LABORACIÓ I  
TRAJECTÒRIA

CONTACTES

Els professionals més prestigiosos del moment 
visiten Gastronomic Forum Barcelona per conèix-
er nous productes, últimes tendències i trobar 
proveïdors. 

Gastronomic Forum Barcelona té un gran impacte 
als mitjans de comunicació. La seva repercussió 
mediàtica el posiciona com un dels millors esde-
veniments del sector.

PROMOCIÓ



PRODUCTES  
GASTRONÒMICS

EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA PER 
A L’HOSTALERIA

PARAMENT, UTILLATGE  
I TÈXTIL

TECNOLOGIA I  
SOFTWARE

ALTRES

Begudes no alcohòliques  
(aigua, sucs, refrescos...)

Begudes alcohòliques

Cocteleria

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

Productes ecològics

Equipament i maquinària de cocció

Equipament i armaris de fred

Maquinària de rentat industrial

Maquinària per Pastisseria, Forn i  
Confiteria

Utillatge de cuina, coberteria,  
vaixella i cristalleria

Servei de taula i 
accessoris de sala

Tèxtil per a taula i sala

Uniformes

TVP i software

Distribució online

Aplicacions informàtiques

Suports tecnològics de gestió i  
comunicació

Productes i complements  
de neteja i higiene

Interiorisme i mobiliari 
 interior i exterior

Institucions públiques

Editorials i publicacions  
gastronòmiques

Consultoria

L’oferta més completa
SECTORS



Distribuïdors / Importadors / Majoristes / Responsables de compra del sector foodservice / Empresaris de restauració i  
indústria agroalimentària / Directors comercials / Botigues especialitzades / Centres de formació / Cuiners / Enòlegs /  

Sommeliers / Mitjans de comunicació

Enfocament 100% professional
VISITANTS

Reuneix les millors empreses del sector food-
service, fet que el converteix en un magnífic 
aparador de novetats.

APARADOR

Descobreix les tendències que marquen 
el sector i presenta les últimes novetats 
i llançaments.

Participa en un esdeveniment on la presen-
cialitat i la digitalització convergeixen en una 
experiència única.

EXPERIÈNCIA

Detecta noves oportunitats comercials i 
impulsa nous camins cap a la recuperació del 
sector.

TENDÈNCIES

Gaudeix de les més espectaculars demostra-
cions de cuina en directe.

RECUPERACIÓ SHOWCOOKING

Interactua amb els millors professio-
nals de tots els sectors de la gastro-
nomia.

NETWORKING



Imatges edició 2019
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Barcelona, Hub gastronòmic
ECOSISTEMA

+300.000 123.612 mill € 

+6,2% PIB

Negocis d’hosteleria  
a Espanya 

* Dades: Hostelería de España

Volum de vendes 
a Espanya

Economia espanyola

El canal Horeca i el sector foodservice són indústries 
de vital importància per l´economia del país. Els darrers 
anys, el sector s’ha orientat en un procés cap a la inter-
nacionalització i la innovació.

Considerat un dels recintes firals urbans més emblemà-
tics del món, el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona té 
una ubicació privilegiada, al centre de la ciutat, de fàcil 
accés i connectat a la xarxa de transport públic. Gastro-
nomic Forum Barcelona se celebrarà amb les màximes 
garanties de seguretat gràcies al protocol de prevenció i 
actuació que Fira de Barcelona ha desenvolupat amb la 
consultora especialitzada en gestió de riscos Aon i amb 
l’assessorament de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Sector Espai

MOTOR ECONÒMIC AL COR DE BARCELONA  
AMB TOTAL SEGURETAT



Compromesos
AMB EL FUTUR DEL SECTOR ALIMENTARI

Alimentaria Exhibitions, societat de Fira de  
Barcelona, atrau als principals operadors del  
mercat i mostra les últimes tendències i  
avenços en I+D+ i de la indústria alimentària  
i la seva cadena de valor.  
 

Fomenta així mateix, tant presencial com virtual-
ment el networking comercial i les reunions de 
treball amb compradors de tot el món per pro-
moure oportunitats de negoci. 



www.gastronomicforumbarcelona.com

ventasforumbcn@alimentaria.com

 Estela Portela 
eportela@alimentaria.com 

Tel. 627 51 95 58

Ferran Escardó 
fescardo@alimentaria.com  

Tel. 603 85 36 03 

expo@forumgastronomic.com 

Jordi Redón 
comercial@forumgastronomic.com 

Tel. 672 00 55 50

Olga Costa 
expo@forumgastronomic.com 

Tel. 672 00 56 56

#GastronomicFBCN21

Patrocinador Global

18-20 Oct 2021 
Recinte Montjuïc

PartnerOrganitzador


