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Food and drink Festival 2019

Edicioni i 4rt i Festivalit të Ushqimit & Pijeve,
10-12 Maj 2019, Expocity Albania.

Edicioni i 4rt, i Festivalit të Ushqimit dhe Pijeve i organizuar nga
Expocity Albania, do të mbahet në datat 10-12 Maj 2019. Ky aktivitet
fton në një platformë të përbashket aktorët më të rëndësishëm te
vendit, rajonit dhe më gjerë.
Festivali i Ushqimit dhe Pijeve 2019 vjen në këtë edicion të 4rt,
me fokus për të vendosur në qëndër të vëmendjes, zhvillimet më
të fundit në industrinë ushqimore dhe të pijeve duke ju ofruar të
gjitha shoqërive që operojnë në treg, mundësinë e promovimit të
produkteve dhe shërbimeve të tyre. Risitë në industrinë ushqimore
dhe atë të pijeve, siguria ushqimore, promovimi i vlerave të kulinarise
etj., do të jenë kryefjala e këtij organizimi.
Festivali i Ushqimit dhe Pijeve 2019 do të zhvillohet nën moton
“Provo, Shijo, Gëzo” duke u shndërruar në eventin më të rëndësishëm
të promovimit të industrisë ushqimore dhe të pijeve. Ky event i
përvitshëm synon të mbledhë aktorë të rëndësishëm të industrisë
duke bërë të mundur promovimin e markave, tendencave dhe risive
në industrinë ushqimore dhe të pijeve.
Festivali i Ushqimit dhe Pijeve 2019 do të ofrojë jo vetëm një platformë
ekspozimi, por gjithashtu edhe mundësinë e organizimit të live show
me degustime nga shefa të njohur të kuzhinës, si ndjekja nga afër e

kuzhinierëve dhe bartenderave më në zë, të cilët performojnë live,
konkursin e përvitshem të verës, degustime pijesh të tjera si: konjak,
verë, kokteile, madje edhe degustim të kafes. Nuk do të mungojnë edhe
seminaret informuese për sigurinë ushqimore dhe workshops e panele
me aktorët kryesorë mbi të rejat dhe trendet e sektorit.

Forumi gjatë Festivalit të Ushqimit & Pijeve 2019
Institucionet kryesore të sektorit në vend, përfshire aktorët
kryesorë, projektet kushtuar ushqimit dhe pijeve dhe kompanitë
kryesore që shërbejnë si një histori suksesi në sektorin e ushqimit
dhe pijeve në Shqipëri dhe jo vetëm, do të mblidhen së bashku
në forumet që do të zhvillohen gjatë Festivalit të Ushqimit dhe
të Pijes 2019, për të trajtuar tema të rëndësishme të sektorit.
Forumi do të japë mundësinë e shkëmbimit të informacionit,
parashtrimin e strategjive dhe iniciativave në kuadër të zhvillimit

të këtyre sektorëve në vend, do të prezantojë hapësirat më të mira
dhe mundësitë për një zhvillim të qëndrueshëm në industrinë e
ushqimit dhe pijeve.
Shqipëria është zyrtarisht në fazën e fillimit të zbatimit të programit
të Sigurise Ushqimore në kuadër të Ligjeve të Bashkimit Europian.
Legjislacioni në fuqi është duke u azhornuar sipas politikave dhe
ligjeve të Bashkimit Europian në këtë fushë. Ekzekutimi në realitet
i këtyre politikave është prioritet i shtetit shqiptar në vazhdimësi.

Aktivitete gjatë tre ditëve të Festivalit të Ushqimit & Pijeve 2019
Në edicionin e 4rt, Festivali i Ushqimit dhe Pijes 2019, vjen me
një format dinamik për ekspozitorët dhe vizitorët, me aktivitete
argëtuese të shumëllojshme, workshop-e, forume informuese mbi
risitë dhe zhvillimet të sektorit. Salla ku do të zhvillohet eventi do
të shndërrohet në një hapësire unike dhe të mbushur me ngjyrat e
një festivali të veçantë siç është dhe Festivali i Ushqimit dhe Pijeve.
Kjo platformë inovatore e përcjelljes së rëndësisë së kulinarisë,
ushqimit dhe pijeve të mira do të përcillet përmes aktiviteteve të

Degustim Pijesh
Në bashkëpunim me institucione të rëndësishme të sektorit, do
të organizohen degustim i pijeve si vera apo konjaku, të cilat do të
shoqërohen me një shpjegim të hollësishem të origjinës, përmbajtjes,
evoluimit të tyre.

Happy Hour

renditura si me poshtë:

Kompani pjesëmarrëse do të organizojnë “Happy Hour”, ku do të jetë
mundësia e shijimit të ushqimeve, pijeve të ndryshme, por edhe e
muzikës së përzgjedhur.

Show Cooking

B2B

programe me fokus gastronominë.

Platorma e Festivalit të Ushqimit dhe Pijes ofron një mundësi
të shkëlqyer për të gjithë bizneset me anën e një hapësire
të dedikuar për të zhvilluar takime biznesi dhe shkëmbim
informacioni, si dhe mundësi bashkëpunimi nëpërmjet
pjesëmarrësve të ndryshëm në event.

Konkurs Vere

Aktivitete Argëtuese për Fëmijët

Konkurs mes kantinave shqiptare dhe atyre të rajonit me një juri
të specializuar enologësh, somelierësh e specialistësh të fushës.

Evente të organizuara për femijë me figurat më të dashura të tyre
nga animatorë profesionistë.

Kuzhinierë të njohur do të ofrojnë performancat e tyre live në
gatim duke i ofruar një experiencë unike të gjithë pjesëmarrësve;
do të ketë edhe bashkëpunime me televizione të ndryshme në

Vizitorët
Expocity Albania, përmes një fushate të gjerë komunikimi do të
mundësojë në kohë, informacion të nevojshëm dhe të rëndësishëm
mbi përmbajtjen e Edicionit të 4rt të Festivalit të Ushqimit dhe Pijeve
2019, duke targetuar kategori të ndryshme, si edhe konsumatorët
final nga Shqipëria, rajoni edhe më gjerë si më poshtë:

• Tregtarët me shumicë;
• Dyqanet e produkteve
tradicionale;
• Tregtuesit e ëmbëlsirave dhe
gourmet;
• Distributorët rajonalë të
kompanive importuese;
• Shoqatat tregtare të ushqimit
dhe pijeve;
• Tregtuesit e mishit & peshkut;
• Restorantet dhe agrofermat e
produkteve organike;

• Kantina të degustimit të verës;
• Konsumatorët e thjeshtë;
• Restorantet;
• Hotelet;
• Bujtina;
• Dyqanet e pijeve alkoolike;
• Kafeteritë;
• Furra buke;
• Shefat e kuzhinës;
• Somelier;
• Investitorë të huaj.

Ekspozuesit
Në Festivalin e Ushqimit dhe Pijeve 2019 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

• Ushqimi i konservuar

• Mishi dhe nënproduktet e tij

• Frozen Food

• Vaj ulliri

• Pije joalkoolike

• Qumështi dhe nënproduktet e tij
• Vezët
• Çaj dhe kafe
• Pije alkoolike, birrë, verë,
konjak, etj.
• Furrat e bukës
• Ujë mineral
• Mjaltë
• Produktet organike
• Embëlsira
• Rrjete supermarketesh
• Snack foods & Crisps
• Ushqimi i fëmijëve
• Restorante
• Erëzat dhe përbërësit
ushqimorë

• Shtëpi botuese dhe revista
• Katering
• Franchise food
• Teknologjitë e përpunimit,
ruajtjes, magazinimit,
etiketimit, paketimit të
produkteve ushqimore dhe
pijeve.
• Ndërmarrjet e përpunimit të
prodhimeve.
• Institucione financiare,
shoqata dhe organizata
ushqimore
• Restorantet e agroturizmit
• Slow Food Albania

PSE DUHET TË MERRNI PJESË
NË FOOD & DRINK FESTIVAL 2019?
• Prezantimi dhe promovimi i kompanisë apo institucionit;
• Prezantim i produkteve, shërbimeve, ideve dhe
projekteve drejt bizneseve dhe/ose individëve furnitorë
dhe klientë;

• Informimi mbi praktikat më të avancuara, modelet e
biznesit dhe eksperiencat e suksesshme;
• Informimi mbi politikat e reja ushqimore në Shqipëri,
Ballkan edhe më gjerë;

• Mundësi potenciale për krijimin e partneriteteve dhe
bashkëpunimeve me kompanitë shqiptare, të rajonit
dhe më gjerë;

• Promovimi përmes fushatës së komunikimit të
planifikuar nga Expocity Albania në kanalet mediatike;

• Pozicionimi me nivel të lartë besueshmërie dhe
profesionalizmi ndaj blerësve ndërkombëtarë;

• Pjesëmarrja në seancat interaktive gjatë forumeve, të
cilat mundësojnë dhe ndihmojnë marrëdhëniet B2B;

• Krijimi i marrëdhënieve me biznesin dhe institucionet
publike;
• Zgjerimi i aktivitetit drejt tregjeve të reja;

• Mundësi degustimi të produkteve;

• Pjesëmarrja në aktivitete si forume, workshop-e,
seminare, të cilat do të zhvillohen gjatë ditëve të
eventit duke dhënë informacion të larmishëm e të
rëndësishëm mbi sektorin.

Expo
Expocity
Albania është organizues i Panaireve dhe
Konferencave Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i
çertifikuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe
zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe eventeve të
ndryshme të biznesit, drejtuar tregut vendor dhe atij
ndërkombëtar.
Expocity Albania ju ofron pjesëmarrësve në këto
aktivitete një strukturë dhe infrastrukturë të plotë,
bashkëkohore dhe të plotësuar me të gjitha lehtësitë
dhe stafin e nevojshëm.
Këto bashkë me 4’712 m² hapësirë të brendshme,
7’000 m² hapësirë të jashtme, 800 vende parkimi,
e plotësojnë Expocity Albania si platformën më
komplekse dhe më të përshtatshme për realizimin
kom
min
me ssukses të këtij lloj komunikimi në Shqipëri.
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