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A Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina convida  

associados, parceiros e demais apreciadores da “ buona tavola” a visitarem a 

6° Edição da SC GOURMET - Feira de Delikatessen, Produtos Premium e 

Gastronomia Sabores de Santa Catarina  – que será realizada de 03 a 05 de 

novembro, no Parque Vila Germânica em Blumenau (SC). 

 

A Câmara Italiana estará mais uma vez 

participando como expositora na SC 

Gourmet, onde divulgará as atividades 

do “Desk Agroalimentar” e o projeto 

“Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani nel 

Mondo”, além de fornecer informações 

úteis às empresas e consumidores 

interessados em produtos made in Italy.  

A Câmara Italiana apresentará, ainda, 

algumas empresas italianas e a 

tradição e excelência da culinária 

italiana, com produtos DOC e IGP e 

produtos típicos da dieta 

mediterrânea. E desenvolverá os temas 

da alimentação e os efeitos sobre a 

saúde, que fazem da gastronomia 

italiana referência a nível mundial.  
 

Site do projeto: www.10q.it  

 

 

 

 

 

A Câmara Italiana é expositora desde 

a 1ª edição em 2011, e poderá 

oferecer vários contatos de potenciais 

compradores, supermercados, hotéis, 

restaurantes, atacadistas e varejistas 

no Brasil e na Itália. 
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A FEIRA 

A SC GOURMET vem crescendo a 

cada ano, se tornando referência no 

Brasil. O evento abrange todos os 

segmentos de gastronomia e bebidas.  

Em 2015, foram mais de 10 mil 

visitantes,  tendo como expositores  

vinicolas, cachaçarias, café especiais, 

lojas de acessórios gourmets, 

delikatessens, entre outros. 

A feira é destinada a buyers, 

profissionais do setor (restaurantes, 

lojas, produtores de vinhos e destilados, 

chefs,etc), consumidores A, B e C, 

estudantes da área e gourmets,  

entidades públicas e associações. 

Site da feira: www.scgourmet.com.br  

 

 ATRAÇÕES 

 

* Programa Comprador - Trará empresas 

compradoras, realmente interessadas em 

fazer negócios. Entre os confirmados a 

participar do programa estão grandes redes 

de supermercados, empórios especializados 

e delicatessen. 

 

* Degustações -  Serão oferecidas nos 

estandes, muitos produtos e comidas típicas, 

fomentando o interesse do consumidor final 

e dos profissionais do setor. 

 

* Espaço SENAC – Será montado um espaço 

exclusivo para palestras, com chefs e 

sommeliers de renome nacional e 

internacional. Além de competições, aulas-

show e oficinas. 

 

* Rodada de Negócios – Será organizada 

pelo SEBRAE, que promoverá encontros pré-

agendados entre expositores e 

compradores, em um ambiente 

especialmente preparado para facilitar a 

realização de negócios e possibilitar a 

identificação de potenciais clientes e 

fornecedores.  

 

* Festival Sabores de Santa Catarina – Vários 

restaurantes estarão oferecendo ao público 

visitante uma experiência gastronômica das 

várias regiões do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público esperado: Mais de 30 mil visitantes 

Expositores: Mais de 100 marcas 

Inscrições gratuitas: www.scgourmet.com.br 

Participação da Câmara Italiana 

ADQUIRA SEU ESPAÇO NA 

FEIRA SC GOURMET 

 

ASSOCIE-SE À CÂMARA ITALIANA 

PARA RECEBER DESCONTOS 

ESPECIAIS 

 

 

 

 

SALÃO DO ORGÂNICO 

 

Levando em consideração a 

mudança de hábitos dos brasileiros, 

que buscam, cada vez mais, 

produtos orgânicos e alimentos 

funcionais e vegetais, a feira 

apresentou na edição anterior, o 

SALÃO DO ORGÂNICO. 

 

Num espaço de 120m², a feira 

contou com várias empresas 

especializadas em produtos naturais, 

entre as quais: Pede Verde, 

referências em produtos alimentares 

saudáveis e funcionais congelados; 

Restaurante Âme, especializado em 

gastronomia funcional; Infusorina, 

chás nacionais e importados e 

acessórios; Vegecetera, alimentos 

veganos; Le Bio, alimentos saudáveis. 

 

 

 

 

CENTRO DE PESQUISA  

 PRODUÇÃO VEGETAL 

www.crpv.it 

Informações: 
 

Contato: Josiele  

Tel: (48) 3027 2710 

E-mail: inter@brasileitalia.com.br 
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