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Anuga FoodTec 2018 pobije nowy rekord 
wystawców 

 

• W Kolonii oczekiwanych jest prawie 1700 wystawców (+13 procent) 

• Powierzchnia wystawiennicza została powiększona do 140 000 metrów 

kwadratowych 

• Międzynarodowy charakter na najwyższym poziomie 

• Bogaty program wydarzeń i kongresu 

 

Much more than Packaging: w dniach od 20 do 23 marca 2018 roku podczas 

Anuga FoodTec swoje wrota otworzą wiodące na świecie targi dostawców 

przemysłu artykułów spożywczych i napojów. W halach targowych w Kolonii 

pojawi się prawie 1700 wystawców. „Anuga FoodTec będzie kontynuować swój 

sukces. Przewidujemy ponowny wzrost liczby wystawców o 13 procent 

w porównaniu z poprzednią edycją. Tym samym Anuga FoodTec, jako jedyne na 

świecie targi branżowe, obejmują wszystkie aspekty produkcji artykułów 

spożywczych, a w ciągu najbliższych lat będą wyróżniać się ogromną 

różnorodnością ofert i jakością”, przekonuje Katharina C. Hamma, prezes 

Koelnmesse GmbH. W odpowiedzi na liczne zapytania wystawców targi Anuga 

FoodTec 2018 zostaną zorganizowane na jeszcze większej powierzchni, 

wynoszącej 140 000 metrów kwadratowych (+8 procent) — będą zajmować hale 

4.2, 5.4, 6 do 9 oraz 10.1 i, po raz pierwszy, dodatkowo halę 10.2. Targi Anuga 

FoodTec będą wyjątkowe również pod względem międzynarodowego 

pochodzenia wystawców: swoje nowości w Kolonii zaprezentują firmy z ponad 

50 krajów. „Duże zainteresowanie ze strony zagranicznych firm pokazuje, że 

targi Anuga FoodTec są wiodącą międzynarodową platformą dostawców 

przemysłu artykułów spożywczych i napojów”. Oprócz licznych pokazów 

produktów, w tym wielkopowierzchniowych prezentacji na żywo, odwiedzający 

mogą kolejny raz skorzystać z urozmaiconego programu kongresu i wydarzeń. 

Wiodącym tematem targów Anuga FoodTec 2018 będzie efektywne 

gospodarowanie zasobami. 
 

One for all — all in one: segmenty ofertowe Food Packaging, Safety & Analytics, 

Food Processing, Food Ingredients oraz Services & Solutions pokazują, że targi Anuga 

FoodTec obejmują wszystkie aspekty produkcji artykułów spożywczych. Wystawcy 

zaprezentują rozwiązania dla wszystkich branż przemysłu spożywczego: od 

mleczarstwa do wyrobów mięsnych, od napojów do makaronów, od owoców 

i warzyw do olejów i tłuszczów. Targi Anuga FoodTec oferują zarówno indywidualne 

rozwiązania, jak również całościowe koncepcje obejmujące swoim zakresem 

wszystkie procesy i etapy produkcji.  
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Tradycyjnie na targach Anuga FoodTec najsilniej reprezentowana jest technologia 

procesów. W halach 4.2, 6, 9, 10.1 oraz 10.2 swoje stoiska będą posiadały prawie 

wszyscy liderzy i znaczące przedsiębiorstwa z branży. W halach 7, 8 i w częściach 

hali 9 tematem przewodnim będzie „Food Packaging” i tym samym maszyny 

pakujące, środki opakowaniowe, automatyzacja, technika sterowania i regulacji. 

W hali 5.2 odwiedzający znajdą wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 

produktów żywnościowych i zarządzania jakością. Swoje nowości zaprezentują 

w niej przedsiębiorstwa specjalizujące się w technice higieny oraz produkcji 

urządzeń analitycznych, laboratoryjnych i pomiarowych. Hotel Boulevard będzie 

w dniach od 20 do 23 marca 2018 roku doskonałą sceną dla segmentu ofertowego 

Food Ingredients.  

 

Ta różnorodność gwarantuje ilość i jakość na najwyższym poziomie 

Oprócz dużego zróżnicowania ofert prezentowanych przez prawie 

1700 spodziewanych wystawców gwarantowana jest również najwyższa jakość: 

prawie wszyscy liderzy na rynku i inne znaczące przedsiębiorstwa potwierdziły już 

udział w targach. Podczas Anuga FoodTec 2018 w Kolonii zaprezentują się między 

innymi następujący wystawcy: Albert Handtmann, Almac, Andritz, Alpma, Auer, 

Barry-Wehmiller, Beckhoff, Bizerba, BluePrint, Bosch, Bruker, Bühler, Cabinplant, 

CFT, Della Toffola, Ecolab, Ecolean, Exxon Mobil, Festo, Frontmatec, GEA,    IMA, 

Ishida, JBT, KHS, Konica Minolta, Kronen, Krones, Linde,  Marel, Mayekawa, 

Metalbud, Mettler, Mohn, Mondini, Multivac, PHT, Reepack, Schubert, Schur, Sealpac, 

SEW, Siemens, SPX, Pöppelmann, Taghleef, Tavil, Tecnal, Tetra Pak, Trepko, Weber, 

Vemag, Youngsun oder Zhongy. Do wyszukiwarki dostawców 

www.anugafoodtec.de/Ausstellersuche  

 

Anuga FoodTec 2018: inspiracja na światową skalę  

Wiodące w skali światowej targi Anuga FoodTec to najważniejsze źródło inspiracji 

dla międzynarodowego przemysłu artykułów spożywczych i napojów. Odpowiednio 

duża jest również liczba krajów reprezentowanych w Kolonii. Obecnie (luty) 

wiadomo, że na targach Anuga FoodTec swoje nowości będą przedstawiać 

przedsiębiorstwa z 50 krajów. Na stałym poziomie około 60 procent utrzymuje się 

udział firm zagranicznych. Po raz pierwszy na tych najważniejszych targach 

dostawców z branży przemysłu artykułów spożywczych i napojów pojawią się 

wystawcy z Egiptu, Łotwy, Nowej Zelandii i Norwegii — jest to swoiste potwierdzenie 

rosnącego międzynarodowego znaczenia Anuga FoodTec. Szacujemy też, że od 20 do 

23 marca 2018 roku w Kolonii odwiedzą nas goście z ponad 140 krajów. 

 

Źródło informacji i inspiracji:  

Program wydarzeń i kongresu Anuga FoodTec 

Liczne wielkopowierzchniowe stoiska, prezentacje na żywo na pracującej taśmie 

produkcyjnej i różnorodność ofert to dowód na to, jak mocno targi Anuga FoodTec 

zorientowane są na praktykę. Bogaty program wydarzeń i kongresu, obejmujący 

konferencje z udziałem ważnych osób z branży, fora dyskusyjne, wycieczki 

z przewodnikiem i liczne wystawy specjalne, jest dodatkowo źródłem istotnych 

informacji i inspiracji. Wiodącym tematem konferencji otwierającej targi w dniu 

http://www.anugafoodtec.de/Ausstellersuche
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20 marca (godzina 14:00, Congress Centrum Ost, Europasaal) będzie efektywne 

gospodarowanie zasobami. Program wydarzeń i kongresu jest dostępny tutaj  

http://www.anugafoodtec.de/aft/index-3.phpevents  

 

 

 
Koelnmesse — Global Competence in Food and FoodTec:  

Koelnmesse to światowy lider jeśli chodzi o organizację targów żywnościowych oraz 

imprez związanych z przetwórstwem produktów spożywczych i napojów. Targi takie 

jak Anuga, ISM czy Anuga FoodTec cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. 

Koelnmesse organizuje targi spożywcze nie tylko w Kolonii, ale również na wielu 

rynkach wzrostowych na całym świecie, np. w Brazylii, Chinach, Japonii, Tajlandii, 

we Włoszech, Kolumbii, w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich, kładąc przy tym nacisk na różne tematy i treści. Dzięki globalnym 

działaniom firma Koelnmesse może zaoferować swoim klientom organizację imprez 

skrojonych na miarę ich potrzeb na różnych rynkach, gwarantując jednocześnie 

zrównoważony rozwój biznesowy na płaszczyźnie międzynarodowej.  

 

Więcej informacji: http://www.global-competence.net/food/ 

 

Najbliższe wydarzenia: 

Anuga FoodTec, Kolonia, Niemcy, 20–23.03.2018 

ANUTEC BRAZIL, Curitiba, Brazylia, 7–9.08.2018 

ANUTEC − International FoodTec India, Mumbaj, Indie, 27-29.09.2018 

 

Informacja dla redakcji: 

Materiały zdjęciowe Anuga FoodTec znajdują się w naszej internetowej bazie zdjęć 

pod adresem www.anugafoodtec.de w zakładce „Prasa”. 

Informacje prasowe znajdują się na stronie 

www.anugafoodtec.de/Presseinformation 

Prosimy o przesyłanie egzemplarzy okazowych. 

 

Anuga FoodTec na Facebooku: 

https://www.facebook.com/anugafoodtec 

 

Anuga FoodTec na twitterze: 

https://www.twitter.com/anugafoodtec 

 

 

Kontakt w przypadku zapytań: 

Kathrin Münker 

Kommunikationsmanager  
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Messeplatz 1  

http://www.anugafoodtec.de/aft/index-3.phpevents
http://www.global-competence.net/food/
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http://www.anugafoodtec.de/aft/presse/presseinformationen/index.php
http://www.facebook.com/anugafoodtec
http://www.twitter.com/anugafoodtec
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