ZAPROSZENIE

FOOD-to-GO
V Targi Wyposażenia i Produktów dla Gastronomii

4-5 lutego 2015 r. Gdańsk
AMBER EXPO, ul. Żaglowa 11
Strefy tematyczne:
BEZGLUTENOWA
DESEROWE INSPIRACE
TRADYCYJNE SMAKI POMORZA
Warsztaty poprowadzą goście specjalni:
TOMASZ DEKER – Mistrz Cukiernictwa
DIANA VOLOKHOVA – finalistka programu „MasterChef”
JOLA SŁOMA I MIREK TRYMBULAK – Atelier Smaku
PATRONI HONOROWI:

www.food-to-go.pl

Data targów:

• Bilet wstępu po dokonaniu rejestracji na miejscu – 10 zł/os.
• Bilet wstępu bez rejestracji – 20 zł/os.

PROFIL WYSTAWCÓW:
• Urządzenia i wyposażenie dla
gastronomii i cateringu.
• Produkty, półprodukty spożywcze,
dodatki do dań.
• Produkty bezglutenowe.

•M
 aszyny, wyposażenie
i półprodukty dla lodziarni
i cukierni.
•K
 awa, ekspresy do kawy, napoje.
•R
 ozwiązania informatyczne.

4-5 lutego 2015 r.
Miejsce targów:
Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe
AMBER EXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Godziny otwarcia:
Środa, 4 lutego 2015 r.
10:00 – 16:30
Czwartek, 5 lutego 2015 r.
10:00 – 15:30
Zapraszamy na stoisko:

CIEKAWY PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

Seminaria learnShops™ to otwarta przestrzeń targowa, w której odbędą
się bezpłatne szkolenia i pokazy cenionych osobowości z branży gastronomicznej i cukierniczej – m.in. gości specjalnych Targów FOOD-to-GO.
Bloki tematyczne:
• Bezglutenowe menu.
• Warsztaty cukiernicze.
• Marketing w gastronomii.
Zapraszamy na liczne pokazy i degustacje.

Szczegółowy program na www.food-to-go.pl

Nr stoiska:

Miejsce na pieczęć firmową

Patroni:

kod

Wstęp na targi jest bezpłatny dla gości branżowych tylko
po dokonaniu rejestracji ONLINE www.food-to-go.pl
lub za okazaniem wypełnionego zaproszenia.

Biuro organizatora:
easyFairs® Poland Sp. z o. o./Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel.: +48 12 651 95 20
fax: +48 12 651 95 22
poland@easyfairs.com
www.easyfairs.com/pl

Imię i Nazwisko

Firma

Adres
–
Kod		

Miasto

Stanowisko/Branża

e-mail

www/tel.

Data		

Podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych posiadają
Państwo prawo zgłoszenia żądania natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania danych osobowych przez easyFairs® Poland Sp. z o.o.

