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NE BASHKËPUNIM ME:
Food & Drink Festival, vjen me edicionin e radhës
në Expocity Albania, i fokusuar drejt zhvillimeve më
të fundit në industrinë ushqimore dhe të pijeve, si një
mundësi për të promovuar këtë sektor, duke ju ofruar
të gjitha kompanive që operojnë në treg mundësinë e
prezantimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre.....
Kjo platformë do të mbledhë në Expocity Albania
sipërmarrës, vizitorë, kompani dhe institucione
shtetërore nga i gjithë Ballkani, në një vend të vetëm.
Fokusi do të jetë promovimi i produkteve tipike
mesdhetare, shkëmbimi i informacionit dhe njohja
me risitë e industrisë ushqimore.

www.expocity.al

Food & Drink Festival do të zhvillohet nën moton “Eat. Drink. Educate” duke ofruar jo vetëm një hapësirë
ekspozimi, por dhe konferenca, seminare, trajnime, degustime dhe ambiente festive. Tre ditë të larmishme
dedikuar shqisës së katërt, asaj të “shijes”, ku kompanitë e sektorit ushqimor dhe pijeve do të jenë përballë
konsumatorit dhe konkurentëve. Synimi thelbësor i panairit Food & Drink Festival do të jetë rëndësia e
promovimit të kulinarisë, ku nuk do të mungojnë eventet e degustimit të produkteve, këshilla nga dietologë
të njohur dhe aktivitete të tjera tërheqëse për një target të gjerë konsumatorësh.

BËHU PJESË E EKSPOZITËS “FOOD & DRINK FESTIVAL”
Tradita e panairit ka krijuar një ambient të përshtatshëm për promovimin dhe tregtimin e produkteve të
ndryshme, ku vizitorët do të kenë mundësinë të degustojnë dhe blejnë këto produkte, gjithashtu edhe të
marrin informacion të larmishëm për një shumëllojshmëri produktesh të reja.

EKSPOZITORËT
Në Panairin “Food & Drink Festival” do të marrin pjesë përfaqësues
të kompanive vendase dhe të huaja që prodhojnë, përpunojnë,
eksportojnë dhe importojnë produkte ushqimore të kategorizuara, si:

· Peshku dhe ushqimet e detit
· Mish dhe produktet e mishit
· Vaj ulliri
· Nën produktet e qumështit
· Vezët
· Çaj dhe kafe
· Pije alkoolike birrë, verë etj.
Furrat e bukës
· Ujë mineral
· Mjaltë
· Produktet organike
Embëlsira

· Rrjete supermarketesh
· Snack foods & crisps
· Ushqimi i fëmijëve
· Restorante
· Erëzat dhe përbërësit e
ushqimit
· Ushqimi i konservuar
· Frozen Food
· Pije jo alkoolike
· Shtëpi botuese dhe revista
· Katering
· Franchise food

Përse nuk duhet të mungoni!

·
·
·
·
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Prezantoni, testoni produktet/shërbimet përballë konsumatorit
Optimizoni kanalet e komunikimit dhe të shitjeve
Ndërtoni marrëdhënie të reja partneriteti, eksploroni mundësinë
për të rritur biznesin tuaj
Informohuni me të rejat më të fundit rreth industrisë ushqimore
Merrni pjesë në seancat interaktive gjatë forumeve, të cilat
mundësojnë lidhjen e marrëdhënieve B2B
Bëhuni pjesë e konferencave që do të zhvillohen gjatë ditëve të
eventit, të cilat do të ofrojnë informacion të larmishëm dhe
partneritet me klientë potencial

MIRËSEVINI NË FOOD & DRINK FESTIVAL
Duke vizituar Food & Drink Festival Ju do te gjeni
· Oferta të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve, të krijuara
posaçërisht për Food & Drink Festival
· Degustimin e produkteve
· Krijimin e marrëdhënieve me furnizuesit, prodhuesit dhe ofruesit e
shërbimeve ushqimore
· Përzgjedhjen, zgjerimin potencial të linjës së produkteve dhe
bashkëpunim të mundshëm

Proﬁli i Vizitorëve
·
·
·
·
·
·

Tregtarët me shumicë
Dyqanet e produkteve tradicionale
Tregtuesit e ëmbëlsirave dhe gourmet
Sipërmarrësit e mishit & peshkut
Dyqanet e produkteve organike
Katering
Lokale të degustimit të verës

·
·
·
·
·
·

Konsumatorët e thjeshtë
Restorantet, Hotele, Bujtina
Dyqanet e pijeve alkoolike
Kafeteritë
Furra buke
Shefat e kuzhinës
Sommelier

ORGANIZIME
Në edicionin e tij të tretë, Food & Drink Festival vjen me një format dinamik për ekspozitorët dhe vizitorët me
aktivitete dhe tematika të shumëllojshme. Panairi do të zgjasë tre ditë, dhe është konceptuar në zona të
dedikuara ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të kalojnë një kohë të këndshme nën shijen e ushqimeve dhe
pijeve mesdhetare.
“Festive Taste” zonë e dedikuar për
restorantet, e projektuar në tenda të vendosura
në ambientin e jashtëm të Expocity-it, e cila
mundëson për të gjithë shefat më të njohur të
restoranteve të gatuajnë live dhe të servirin për
vizitorët e panairit recetat e tyre më të mira.

Gjatë ditëve të panairit do të gjeni një gamë të plotë të
aktiviteteve të fokusuar në:

·
·
·

“Party Zone” hapësirë e dedikuar për
kompanitë e pijeve që do të ofrojnë degustim të
verës, birrës dhe cocktail-e të ndryshëm. Kjo
zonë do të shërbejë për organizime party me
tematika sipas përzgjedhjes së Kompanive.

·
·

Konkurs gatimi midis restoranteve me moderatorë
shefat më të njohur
Taste Innovation Show
Degustim i verës nga sommelier-të me të njohur në
vend
Konferenca, forume nga institucione monitoruese
të industrisë ushqimore në bashkëpunim me
Kompanitë
Mbrëmje festive të organizuara nga vetë Kompanitë
Bashkëpunim me televizione të ndryshme për
programe me fokus gastronominë

“Info zone” do të jetë një hapësirë e
dedikuar e cila do të ofrojë njohuri mbi mënyrën
e të ushqyerit shëndetshëm. Ky pavion, do të
jetë në shërbim të dietologëve dhe bizneseve
që kanë fokus edukimin ushqimor “healthy
product”.
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INFRASTRUKTURA
-20 min nga qëndra e Tiranës
-20 min nga Porti Durrësit
-10 min nga Aeroporti Rinasit
-Hyrje nga autostrada, drejtimi Tiranës dhe Durrësit
-Afër Qëndrës Tregtare CITY PARK
-Sipërfaqe Bruto 25 000 m2 (ndërtes, kopësht dhe parkim)
-Sipërfaqe Neto e shfrytëzueshme 4100 m2 (brënda ndërtesës)
-Sistem fonie qëndror
-Sistem kondicionimi
-Sistem ndricimi LED
-Sistem kamera sigurie tek Hyrje/Daljet
-Sigurim Fizik
-Akses hyrës i automjeteve në ndërtesë (deri në lartësi 3m)
FACILITETE
-Zyra të arreduara
-Bar dhe Restorant
-Sallë konferencash
-Tualete
-Magazina
-Vende parkimi të hapura dhe të mbyllura (800 vende)
PAJISJET ARREDUESE
-Panele ndarëse
-Tavolina
-Karrige
-Prozhektor LED 30 w
-Linja elektrike 220 w
-Linja 3 Fazë
-Moket
-Display për Fletëpalosje
-Kolltuqe
-Stage static dhe të lëvizshëm
-Ekrane LED Indoor dhe Outdoor
-Sistem Fonie
SHËRBIME PROMOVUESE
-Printim Fletëpalosje
-Printim Flyer
-Printim kartëvizita
-Printim në banner
-Printim në adeziv
-Printim në forex, foambord, pleksiglas
-Konsulencë promocionale
-Studim statistikor post-panair
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NE OFROJMË PËR JU!
...Hapësirë expozuese që mundëson
pjesëmarrjen e të gjitha markave që
operojnë në Shqipëri
- Kohë e dedikuar për secilin Brand
Arkitektë dhe specialistë që do të
jenë në dispozicion të ekspozuesve
Krijimin e kushteve të gatimit në
restorantin e projektuar

Stenda Standarte

• Emri i printuar i kompanisë
• Panele MDF me 2.5 m lartësi
• Moket një perdorimësh
• 1 Tavolinë me 2 Karrige
• Ndricim dhe Linje energjie
• Wi-Fi network
Katalogu i Eventit
Katalogu do të përfshijë të gjitha
informacionet e nevojshme për
vizitorin, duke e kthyer këtë në një
guidë të sektorit.

Organizuar dhe Menaxhuar nga:................................
Expocity Albania....................................
Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe Konferencave
Ndërkombëtare, i certiﬁkuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe
zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe evente biznesi të ndryshme,
drejtuar tregut vendor dhe atij ndërkombëtar. Expocity Albania ju ofron
pjesëmarrësve në panaire platformën më të mirë të mundshme për
komunikim të suksesshëm. Ne bashkojmë ofertën dhe kërkesën dhe
mundësojmë dialogun, duke i dhënë bizneseve një mundësi për të
promovuar produktin dhe shërbimet e tyre.

EXPOCITY ALBANIA
Autostrada Tr - Dr , 8 Km
1100 Tirana, Albania
Tel: +355 42 387 080
e-mail: info@expocity.al
web: www.expocity.al

