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WellFood Ingredients recebe Fórum BHB com
profissionais de indústrias de alimentos e bebidas
O Fórum, considerado referência em comunicação sobre saúde e nutrição, é
organizado pela Consultoria Equilibrium

WellFood Ingredients
Summit Internacional de
Ingredientes Funcionais,
Nutracêuticos e
Suplementos Alimentares
30 – 31/10/2017

A primeira edição do WellFood Ingredients, Summit Internacional de Ingredientes
Funcionais, Nutracêuticos e Suplementos Alimentares, já vem mostrando a sua força.
O evento, que reunirá as principais indústrias de alimentos e bebidas nos dias 30 e 31
de agosto, no ProMagno, em São Paulo, irá receber o tradicional Fórum BHB,
considerado uma referência na área de comunicação sobre saúde e nutrição.
Contato para imprensa:

O Fórum BHB (sigla de Building Healthier Brands) chega em 2017 à sua sétima edição
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e trará, durante o segundo dia do WellFood, uma série de palestras sobre o segmento,
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mostrando-se ser uma excelente oportunidade para obter insights para o
planejamento estratégico, trocar experiências de mercado e gerar networking
qualificado. O evento é organizado pela Consultoria Equilibrium, que há 15 anos facilita
as relações entre múltiplos stakeholders.
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Segundo Cynthia Antonaccio, sócia fundadora da Equilibrium, a atuação de sua equipe
no WellFood Ingredients é a prova de que a nutrição é a estratégia de negócio para a
construção de marcas saudáveis. “Acredito que a oportunidade de reunir diferentes
atores do setor é a chave para enfrentar os desafios da indústria de alimentos e
bebidas, inspirar uma inovação disruptiva no setor e gerar mudanças de valor. Estou
honrada de estabelecer uma parceria com a primeira edição do Wellfood Ingredients”,
ressalta.

O Fórum BHB vem a se somar a outras ações que fortalecem ainda mais o WellFood
Ingredients como um grande ponto de encontro de todo o mercado de ingredientes
funcionais, incluindo indústrias, associações e entidades. Além de contar com uma
grande área de exposições, a feira também sediará a entrega do Prêmio BIS (Best
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Ingredients Suppliers), idealizado pela editora Insumos e considerado o mais
abrangente do mercado brasileiro da indústria alimentícia.
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O WellFood Ingredients receberá ainda um programa de conferência organizado em
parceria com o ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), no qual especialistas irão
mostrar as questões mais latentes do mercado, além das principais tendências e
inovações que guiarão as indústrias de alimentos e farmacêutica nos próximos anos
no Brasil. Com a participação de grandes nomes do mercado, o congresso apresentará
novas tecnologias, produtos e serviços que transitarão desde a área técnica e de
aplicação até marketing e tendências de consumo.
A realização do WellFood Ingredients fica por conta da Koelnmesse, líder na
organização de eventos para a indústria de alimentos no mundo, com feiras como
Anuga e ISM em seu portfólio. A feira é exclusiva para profissionais do setor, que
podem se credenciar pelo site www.wellfoodsummit.com.br.

Serviço
WellFood Summit – 1º Summit Internacional de Ingredientes Funcionais,
Nutracêuticos e Suplementos Alimentares
Data: 30 e 31 de outubro de 2017
Local: Centro de Eventos Pro Magno (Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São Paulo – SP)
www.wellfoodsummit.com.br
Koelnmesse – Global Competence in Food and FoodTec
A Koelnmesse é líder internacional na implementação de feiras de alimentos e serviços
e produtos relacionados a processamento de alimentos e bebidas. Feiras como a
Anuga, a ISM - Feira Internacional de Doces e Biscoitos e a Anuga FoodTec são
reconhecidas em todo mundo como líderes absolutas em seus setores. A Koelnmesse
também organiza feiras líderes no setor de alimentos e bebidas em outros mercados
emergentes no mundo todo, tais como: China, Índia, Tailândia, Turquia e Emirados
Árabes Unidos. Com estas atividades globais, a Koelnmesse oferece aos seus clientes
um completo portfólio de eventos qualificados, em diferentes mercados, que
garantem uma rede de negócios sustentável e internacional.
Mais informações: http://www.global-competence.net/food/
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Sobre a Koelnmesse Brazil
Com seis eventos em seu portfólio, o novo escritório no Brasil oferece expertise
internacional na aproximação de mercados. As feiras no país são: FIT 0/16, realizada
duas vezes ao ano (edição primavera/verão e edição outono/inverno); Pueri Expo,
Feira Internacional de Negócios em Puericultura, evento inspirado na maior feira de
artigos infantis do mundo, a "Kind + Jugend" em Colônia (Alemanha); ANUTEC BRAZIL,
feira de tecnologia para indústria alimentícia que acontece em Curitiba a cada dois
anos; a UrbanTec Brasil, maior palco internacional de debate sobre soluções para
médias e grandes cidades brasileiras, realizada no Rio de Janeiro em parceria com a
Fundação Getulio Vargas (FGV); e a WellFood Ingredients, primeiro e único summit
totalmente dedicado ao mercado de ingredientes funcionais e saudáveis para a
indústria alimentícia e nutracêutica do País.
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