Pamatfakti par izstādi “Riga Food 2020”
Izstādes
nosaukums
Mājaslapa un
sociālie tīkli
Izstādes
mērķauditorija
Regularitāte
Norises laiks
Rīkotājs

Norises vieta
Izstādes darba laiks
Ieejas maksa
Ekspozīcijas saturs

Izstādes ekspozīciju
tematiskais
dalījums

25. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma,
sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food
2020”
www.rigafood.com
www.facebook.com/rigafood
www.instagram.com/fair_riga_food/
Speciālisti un interesenti
Ikgadēja
9.–12. septembris
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālr.: (+371) 67065000; fakss: (+371) 67065001
E-pasts: info@bt1.lv; www.bt1.lv
Sociālie tīkli: www.instagram.com/bt1.lv/
www.facebook.com/BT1EVENT/
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Rīgā, Latvijā
Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija
9. septembris 10.00–18.00 (profesionāļu diena)
10.–11. septembris 10.00–19.00
12. septembris 10.00–17.00
Profesionāļiem reģistrējoties ieeja bez maksas!
Ieejas biļete – 3,00 €
Autostāvvieta – 5,00 €
Pārtikas produkti. Delikateses, jūras veltes, garšvielas. Konservi, saldēti produkti,
pusfabrikāti. Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. Sabiedriskās ēdināšanas
tehnoloģijas un produkti. Pārtikas pārstrādes aprīkojums un iepakojums. Veikalu un
restorānu aprīkojums. Viesnīcu aprīkojums. Mājsaimniecības un virtuves piederumi.
Dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi. Galda dekorēšana un dizains. Suvenīri un idejas
dāvanām.
"Riga Food Regular Expo". Vispārējie pārtikas produkti: gaļa, piens, zivis, maize,
konditoreja, saldēta pārtika, svaiga pārtika, augļi, dārzeņi, kulinārija. Darba apģērbi.
"Riga Food Drinks". Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, alus, vīns, kafija un tēja.
"Riga Food Gourmet". Delikateses un izmeklēti dzērieni.
"Riga Food Specialty". Veselīgi un funkcionāli pārtikas produkti, košerprodukti un
halāla produkti, veģetāri produkti, bioloģiski pārtikas produkti.
"Riga Food Packing Tech". Iepakojums, iepakošanas iekārtas, iepakošanas materiālu
izgatavošanas iekārtas un izejvielas. Etiķetes. Marķēšana.
"Riga Food Technology And Ingredients". Pārtikas pārstrādes un ražošanas
iekārtas, izejvielas, garšvielas un pārtikas piedevas. Rūpnieciskā automatizācija pārtikas
rūpniecībā.

Dalībvalstis
(tiešo dalībnieku)

"Riga Food Catering And Retail Tech". Sabiedriskās ēdināšanas, tirdzniecības
iekārtas, aprīkojums.
"Riga Food Hotel Expo". Viesnīcu aprīkojums, līdzekļi, mēbeles, tekstils, piederumi,
galda klāšanas dizains, aksesuāri.
"Riga Food Clean Expo". Dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi un aprīkojums. Laboratoriju
aprīkojums. Ekoloģija pārtikas rūpniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā. HACCP sistēma un
tās ieviešana un kontrole.
"Riga Food Innovation". Zinātne pārtikas rūpniecībai, pārstrādei un tehnoloģijām.
Zinātniski pētnieciskās iestādes un mācību iestādes. Izgudrojumu paraugi.
450 dalībnieki no 25 valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Gruzija, Beļģija,
Austrija, Kanāda, Itālija, Polija, Spānija, Baltkrievija, Bulgārija, Ķīna, Vācija, Japāna,
Moldova, Čehija, Rumānija, Portugāle, Lielbritānija, Gana, Francija, Grieķija, Uzbekistāna.

Kopstendi

Vairāk nekā 10 valstu kopstendi: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Kanādas,
Ukrainas (Hersonas apg.), Krievijas (Volgogradas, Voronežas un Ļeņingradas apgabali),
Japānas, Polijas

Pasākumi

Starptautiskā B2B kontaktbirža uzņēmējiem
Izcilas kvalitātes pārtikas produktu konkursi
Grila un BBQ festivāls
Konference, semināri, prezentācijas, meistarklases.

Izstādes statuss

Starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma,
sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstāde “Riga Food” ir
vadošā pārtikas nozares izstāde Baltijas valstīs un ik rudeni iezīmē nozares attīstību
kopumā, izceļ jaunumus, sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares
uzņēmumiem, kā arī pulcē nozares profesionāļu tūkstošus. Tas ir nozīmīgs pasākums
pārtikas un citu saistīto nozaru speciālistiem, lai uzsāktu biznesa attiecības, saņemtu
profesionālas konsultācijas, novērtētu nozari un tās attīstības tendences kopumā, iepazītos
ar piedāvājumu, izvēlētos sadarbības partnerus un produktus.
www.bt1.lv/rigafood/read.php?subid=10395
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Izvietojums
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Viena

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Rīgas dome
Latvijas Tehnoloģiskais centrs
“EEN Latvija” (Inovāciju rosināšanas centrs)
Agroresursu un ekonomikas institūts
Latvijas Iepakojuma asociācija
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
Diplomatic Economic Club Latvia
Polijas Republikas vēstniecības Latvijā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Baltkrievijas Republikas vēstniecības Latvijā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Beļģijas Karalistes vēstniecība
Swiss Baltic Chamber in Latvia
Francijas Republikas vēstniecības un Francijas starptautiskās uzņēmējdarbības
attīstības aģentūra UBIFRANCE
Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā Tirdzniecības un ekonomiskā nodaļa
Slovākijas Republikas vēstniecība Latvijā
Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Uzbekistānas Republikas vēstniecība Latvijā
Ukrainas vēstniecības Latvijā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Czech Trade pārstāvniecība Baltijā
Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā
Valonijas eksporta aģentūra (AWEX), Beļģijas Karalistes vēstniecība
Flandrijas Investīciju un tirdzniecības aģentūra (FIT), Beļģijas Karalistes
vēstniecība
Ungārijas vēstniecības Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Kazahstānas Republikas vēstniecība Latvijā
Igaunijas Republikas vēstniecības Latvijā Ekonomikas nodaļa
Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa
Moldovas Republikas vēstniecība Latvijā
halle, konferenču zāles

Pamatfakti par
“Riga Food 2019”
Izstādes buklets
Kontaktpersona

Izstādes dalībnieki – 700 dalībnieki no 37 valstīm
Izstādes platība (bruto) – 18 200 m2
Apmeklētāji – 38 900 (aptuveni 40%– profesionāļi)
Nacionālie kopstendi – 16
www.bt1.lv/rigafood/things/buklets_lat_2020.pdf
Rolands Nežborts,
“Riga Food” projekta vadītājs
Tālr.: +371 67067550; e-pasts: rigafood@bt1.lv; fakss: + 371 67067551

