A nemzetközi brand égisze alatt megrendezésre kerülô Sirha Budapest kiállítás május
9. és 11. között várja a szakmai látogatókat. Az élelmiszeripar, sütô- és cukrászipar, szálloda- és vendéglátóipar, valamint a csomagolóipar teljes spektrumát
lefedi a rendezvény kínálata.

Az idei év egyik legfontosabb szakmai fóruma

Sirha Budapest — május 9—11.
Az idei Sirha Budapestrôl 2015 májusában hallhatott
elôször a szakma.
A kiállításon több mint 200 egyéni kiállító vesz részt, ami
22%-kal több, mint a 2014-ben megrendezett Gourmet by
Sirha Budapest kiállítás esetében. Az egyéni és társkiállítókat számba véve 14 országból több mint 300 cég jelenik
majd meg május 9. és 11. között a HUNGEXPO-n. A teljes
kiállítói lista elérhetô a kiállítás weboldalán.
A fôbb tematikák szerint csoportba rendezve a kiállítók
megoszlása az alábbi grafikonon látható.

Hasznos információk
Helyszín:
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
Nyitva tartás:
Sirha Budapest „A” pavilon
2016. május 9—11.
Minden nap 10. és 18. óra között
Bocuse d’Or European Selection „G” pavilon
2016. május 10—11.
ÉLOSZ Konferencia, „A” pavilon Konferenciaterem
2016. május 11.

A kiállítás szakmai partnere a Magyar Turizmus Zrt.
Agrármarketing Vezérigazgatósága, kiemelt szakmai partnere a METRO Kereskedelmi Kft. és kiemelt médiatámogató a Trade magazin.

Belépés:
A Sirha Budapest kiállításra való belépés szakmai
regisztrációhoz kötött. A regisztrált látogatók az „A”
és „G” pavilonba is beléphetnek. A regisztráció folyamán a látogatónak meg kell adnia céges adatait is. A
szervezôk, a szakmaiság biztosítása érdekében, a
regisztráltak listáját ellenôrzik és szükség esetén
szûrik. A szakmai regisztráció a kiállítást megelôzô
napokban lezárul.
Jegyvásárlás:
A Sirha Budapest kiállításra mindhárom napon csak
a helyszínen váltható jegy. A kiállítás második és harmadik napjára külön váltható jegy a Sirha Budapest kiállításra és a Bocuse d’Or európai döntôjére.
A Bocuse d’Or európai döntôjére érvényes belépôjegyek csak korlátozott számban lesznek elérhetôk.
Ezek a jegyek online elôvételben, valamint, ha a limitált
belépôszám engedi, akkor a helyszínen megvásárolhatók. A jegyekkel csak a versenynek helyet adó „G” pavilon látogatható.

A kiállítás három napján több szakmai bemutató,
konferencia és verseny kerül megrendezésre. A legnagyobb hazai és nemzetközi érdeklôdésre minden bizonynyal a Bocuse d’Or európai döntôje tarthat számot.

Bôvebb információ a kiállítás weboldalán.

www.sirha-budapest.com
(x)

A programok sorában szerepel az Élelmezésvezetôk
Országos Szövetségének egész napos konferenciája is,
melynek május 11-én ad helyet a Konferenciaterem.
A programokról bôvebb információ a kiállítás weboldalán.
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