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Câmara de Comércio Italiana de 

Santa Catarina 

 

Contato: Josiele 

 Tel: (48) 3027 2710 

E-mail: camit@brasileitalia.com.br 

Site: www.brasileuropa.com.br  

 

A Câmara de Comércio Italiana de Santa Catarina convida empresários brasileiros do 

setor de alimentos a participar da CIBUS 2016 – Feira  Bienal Internacional de 

alimentação, que acontecerá em Parma, nos dias 9 a 12 de maio de 2016. 

 

 

 

A FEIRA 

 A CIBUS é a exibição mais importante da 

indústria alimentícia da Europa. O evento 

é destinado aos profissionais de 

gastronomia, gerente de hotéis, 

restaurantes, atacadistas, super-

mercadistas, buyers e importadores de 

alimentos. 

Em sua última edição, em 2014, a feira 

contou com mais de 2.700 expositores 

numa área expositiva de 120.000m², 

ainda, cerca de 950 jornalistas, mais de 

67.000 visitantes e 1.000 top buyers de 90 

países, em busca das novidades e 

tendências do setor agroalimentar.   

A edição de 2016 trará temas exclusivos 

e diferenciados, além do programa 

incoming, onde      delegações     de 

buyers    dos    principais    países   interes- 
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sados  no   made in Italy,   estarão    

reunidos     no   grande encontro da 

indústria alimentar italiana. 

Serão 7 pavilhões numa área expositiva 

de 120.000m², com exposição e 

degustação de produtos de panificação, 

biologógicos, laticínios, cafés, cervejas, 

sorvetes, congelados, produtos sem 

fermento, glútem e lactose, entre outros. 

Na programação do evento estão 

incluídos ainda seminários, palestras e 

conferências, através dos quais os 

expositores e visitantes poderão 

acompanhar debates sobre os temas 

mais atuais e conhecer o 

desenvolvimento do setor em nível 

internacional. 

Site oficial do evento: www.cibus.it  

 

Esta é uma das atividades promocionais 

do Desk agroalimentar, previsto dentro 

do projeto “Marchio Ospitalità Italiana”. 

O Desk Agroalimentar da Câmara 

Italiana atua como um centro de 

informação para empresários e 

consumidores interessados no tema da 

gastronomia   e   dos   produtos   típicos  

italianos;  incentiva  o  uso  de  produtos 

DOP e IGP; promove feiras e eventos, 

criando oportunidades de negócios 

para empresas e instituições do setor. 

Uma iniciativa do ISNART (www.isnart.it), 

realizado com o Fondo Intercamerale 

di Intervento da UNIONCAMERE 

(www.unioncamere.gov.it), executado 

pela Câmara Italiana de Comércio e 

Indústria.  

Consulte também o site www.10q.it 
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