Entrega do Prêmio BIS acontecerá durante WellFood Ingredients
A primeira edição do WellFood Ingredients, evento que promete reunir o que há de
melhor no segmento de ingredientes funcionais, nutracêuticos e suplementos
alimentares durante os dias 30 e 31 de outubro em São Paulo, também será palco da
entrega do Prêmio BIS - Best Ingredients Suppliers, um dos mais abrangentes do
mercado brasileiro da indústria alimentícia, idealizado pela Editora Insumos.
O objetivo do prêmio é reconhecer e estimular a excelência profissional no setor
alimentício, homenageando e divulgando, anualmente, o desempenho das empresas
que mais se destacam, de acordo com as escolhas efetuadas por um público
constituído por compradores e diretores de empresas alimentícias e, assim, promover
o aprimoramento e a modernização do setor. “Com a solidificação do Prêmio BIS,
realizaremos a primeira Festa de Entrega dos Troféus às empresas participantes do
Prêmio BIS 2017, em parceria com a WellFood Ingredientes, em um espaço
diferenciado e totalmente novo, atendendo perfeitamente o objetivo de um prêmio da
dimensão do BIS – Best Ingredients Suppliers”, ressalta Jean-Pierre Wankenne, diretor
da Editora Insumos.
A realização da premiação é feita por meio de uma pesquisa aberta no período de abril
a agosto de 2017 a todos os profissionais que atuam, direta ou indiretamente, no
setor, inclusive, em atividades complementares. A entrega do troféu será no dia 31 de
outubro.
Segundo Cassiano Facchinetti - diretor geral da Koelnmesse Brasil, promotora que
realiza a WellFood Ingredients, “a entrega do Prêmio BIS durante a realização da feira
vai de encontro com a nossa estratégia, que é a de organizar um evento para o
mercado, onde a indústria poderá ter a garantia de encontrar inovação e fornecedores
confiáveis, portanto nada melhor que destacar e prestigiar esses fornecedores durante
o evento”.
Sobre o WellFood Ingredients
Organizado pela Koelnmesse, promotora líder na organização de feiras para a indústria
de alimentos, com eventos como a Anuga em seu portfólio, o WellFood Ingredients
será o centro nacional do mercado de ingredientes funcionais e saudáveis para a
indústria alimentícia e nutracêutica. O evento contará com uma área de exposição e
com o programa de conferências exclusivo, desenvolvido em parceria com o ITAL
(Instituto de Tecnologia de Alimentos), que trará respeitadas autoridades do setor
para debaterem sobre as tendências que guiarão as indústrias no desenvolvimento de
novos produtos.
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