O QUE
ALIMENTA A
SUA PAIXÃO?
O setor gastronômico não conhece
fronteiras, e o National Restaurant
Association Show também não
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ESTÁ TUDO AQUI
O evento evolui a cada ano para oferecer os produtos, a programação e as
experiências mais inovadores para a sua empresa.
Nesta edição, voltaremos a contar com programas e atrações
empolgantes e informativos, como:

FEIRA DE GASTRONOMIA NORTE-AMERICANA
explore os melhores produtos alimentares norte-americanos
para exportação

DEGUSTAÇÃO DE PRODUTOS GANHADORES
DO PRÊMIO FABI
conheça as maiores novidades em produtos alimentícios do mercado

SHOWROOM DA KITCHEN INNOVATIONS

®

saiba como sua empresa pode se beneficiar das últimas
inovações premiadas em equipamentos de cozinha

BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA
RESTAURANTES (BAR) NO EVENTO
confira técnicas avançadas da mixologia internacional, novos
sabores de marcas emergentes e o que há de mais moderno em
acessórios para o seu bar

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS GLOBAIS
fique por dentro de produtos e serviços que ultrapassam fronteiras
para agregar valor ao seu empreendimento, onde quer que ele esteja

VITRINE DA CULINÁRIA MUNDIAL
veja os chefs celebridade mais queridos demonstrarem suas
técnicas, compartilharem suas histórias e debaterem sobre como
estão repensando a culinária
Não perca também as atrações consagradas, como o Centro
de Inovação (Innovation Hub), o Pavilhão de Alimentos
Naturais e Orgânicos (Organic and Natural Pavilion),
o Pavilhão Tecnológico (TECH Pavilion) e muito mais.

ENTÃO NÃO PERCA
Área de exibição de 67.000 m2
Mais de 2.350 expositores
5º ano consecutivo
de aumento no número
de expositores
Mais de 67.000 profissionais
do setor gastronômico
Principais países
expositores*
Estados Unidos
China
Canadá
Reino Unido
Itália
Taiwan
Espanha
Brasil
Argentina
Alemanha
*Com base nos participantes inscritos

Principais países
participantes
Estados Unidos
Canadá
México
Brasil
Colômbia
China
Reino Unido
Japão
Austrália
República Dominicana

Em 2019, o futuro foi o assunto da vez, dominando desde a nossa Super Sessão
sobre futuro dos restaurantes até apresentações que abordaram o futuro da
conveniência, das tendências em alimentação e da experiência dos consumidores
e a inovação em equipamentos. Vamos continuar desenvolvendo programas que
ajudem você a incorporar as novidades do amanhã no seu empreendimento.

O FUTURO
É AGORA
ATENDENDO A PEDIDOS,
TROUXEMOS O FUTURO ATÉ VOCÊ.
O National Restaurant Association Show mantém você a
par das tendências internacionais da gastronomia e do que
há de mais moderno em equipamentos e tecnologia no
mundo culinário. Juntos, estamos descobrindo o que

ESTE É O LUGAR
PARA:
CELEBRAR a gastronomia
internacional com demonstrações
de chefs e mixologistas renomados.

o futuro reserva para o nosso setor.

DESCOBRIR as novidades mais
empolgantes que as maiores
marcas mundiais têm a oferecer.

APRENDER sobre soluções
de última geração para desafios
operacionais.

CONHECER expositores
do mundo todo.

ASSISTIR a líderes globais
de destaque debaterem
assuntos de alta relevância.

FAZER CONTATOS
E CELEBRAR a profissão
com colegas e parceiros do setor.

CRIAR VÍNCULOS
que ultrapassem fronteiras
e agreguem valor ao seu
empreendimento.

REUNIMOS O MELHOR
DO SETOR GASTRONÔMICO.
O evento é a sua oportunidade anual de ficar por dentro de TENDÊNCIAS, obter
INSPIRAÇÃO, conseguir SUPRIMENTOS, fazer NETWORKING e se sentir em COMUNIDADE,
tudo em quatro salas de exibição que abrangem mais de 67.400 m2.

EXPERIMENTE TODAS AS TENDÊNCIAS
EXPOSIÇÃO
DE ALIMENTOS GLOBAIS
Prove deliciosos ingredientes
do mundo todo, reunidos em uma
área exclusiva.

VITRINE DA
CULINÁRIA MUNDIAL
Veja renomados chefs
internacionais transformarem
tendências culinárias em
realidade.

PAVILHÃO ITALIANO BELLAVITA
Descubra produtos artesanais e assista
a demonstrações de chefs italianos.

DÊ UMA OLHADA NO QUE ESTÁ POR VIR
Se é novidade no setor, pode apostar que você encontrará aqui.

FEIRA DE GASTRONOMIA
NORTE-AMERICANA
Explore os melhores produtos alimentares
norte-americanos para exportação.

SHOWROOM DA
KITCHEN INNOVATIONS®
Conheça inovações premiadas
em equipamentos de cozinha
e fique por dentro dos
segredos de especialistas

DEGUSTAÇÃO DE PRODUTOS
GANHADORES DO PRÊMIO FABI

assistindo aos Bate-papos

Saboreie produtos premiados e descubra

da KI (KI Fireside Chats).

os ingredientes mais saborosos e
comercializáveis que estão dando
o que falar.

SÃO MAIS DE 2.350 EXPOSITORES
APRESENTANDO MAIS DE 900
CATEGORIAS DE PRODUTOS
ANTECIPE O FUTURO
LARGO DAS START-UPS patrocinado pela AMEX
Conheça soluções digitais de ponta de otimização da logística
no meio gastronômico e tenha um gostinho do futuro do setor.

PAVILHÃO TECNOLÓGICO
Conheça tecnologias de cozinha revolucionárias, como a robótica
e os compartimentos para retirada de alimentos.

APRESENTAÇÕES
DE DESTAQUE
Saiba mais sobre o
setor e vislumbre o que
o futuro nos reserva
assistindo à Super
Sessão deste ano.

APRENDIZAGEM
COM LÍDERES DO SETOR
Ouça opiniões de especialistas sobre as
tendências que estão moldando o futuro do
setor, o que há de mais novo em conveniência e
como melhorar a experiência do consumidor.

INSCREVA-SE ATÉ 3 DE ABRIL ÀS 23H59 (CT)
E ECONOMIZE US$ 40
www.nationalrestaurantshow.com

APOIO PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS
Durante o evento, nosso Centro de Comércio Internacional servirá como
ponto de encontro entre exportadores norte-americanos e compradores de
outros países. Tire proveito de serviços desenvolvidos para melhorar a sua
experiência no evento:
• SERVIÇOS DE INTÉRPRETE

• RECEPÇÃO INTERNACIONAL

• SALAS DE REUNIÃO PRIVATIVAS

• ÁREA DE LAZER DEDICADA

Saiba mais em www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees

COMO PARTICIPAR
Damos as boas-vindas a todos os profissionais que desejem participar, tanto como
parte de uma delegação oficial quanto individualmente.
Se quiser mais informações sobre delegações ou viagens, ou uma carta para obtenção
do visto, acesse www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
para conseguir tudo o que você precisa para sua viagem a Chicago.

ENCONTRE UMA DELEGAÇÃO:
Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos
Ao fazer parte de uma delegação, você poderá receber ajuda com a inscrição, a obtenção do visto e os
trâmites da viagem, além de uma série de benefícios para delegados internacionais.
Para obter mais informações, entre em contato com um Escritório de Comércio Agrícola ou Departamento
de Comércio dos Estados Unidos no seu país, ou escreva para Federico Bianco (contato abaixo).

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO
Entre em contato com o Departamento de Comércio na
Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos mais perto de você.
Para saber mais, acesse www.trade.gov.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Para obter mais informações, entre em contato com o Escritório
de Assuntos Agrícolas ou o Escritório de Comércio Agrícola na
Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos mais perto de você.
Encontre a lista completa em www.fas.usda.gov.

O logotipo do Serviço Comercial dos Estados Unidos é uma marca registrada do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos, usado com permissão.

PROGRAMA
PARA DELEGAÇÕES
INTERNACIONAIS:
Benefícios exclusivos
Traga uma delegação ou equipe
com cinco ou mais integrantes e
tenha acesso a benefícios exclusivos,
incluindo descontos nas reservas
de hotel e gratuidade na inscrição.
O National Restaurant Association
Show terá o maior prazer em fornecer
materiais promocionais para ajudar
você a trazer sua delegação.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM:
Federico Bianco pelo e-mail federico@mdg.agency

