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Economie & Bedrijven

Exposanten van IPA waarderen de samen-
werking met SIAL. De verwachtingen zijn 
hooggespannen nu beide evenementen 
op dezelfde datum én plaats zijn. “Alle 
lange tijd wensten wij een synergie van 
de IPA en SIAL. Indien goed georgani-
seerd, is succes gegarandeerd en zal 
de IPA zich onderscheiden van concur-
rerende beurzen. Deze formule moet 
de komende jaren worden voortgezet”, 
vindt beursmanager Laura Goretti van 
FBR-ELPO uit Italië.
Het Wijn Innovatie Forum, de ruimte 
Nutrition & Health en het Trends & 
Innovations met innovatieproducten 
en consumententrends zullen net als in 
2008 ook dit jaar weer aanwezig zijn op 
SIAL. De SIAL d’Or-competitie presteert 
de meest succesvolle introducties uit 30 
landen. Nieuw in vergelijking met twee 
jaar geleden is de speciale ruimte voor 
Duurzame ontwikkeling op SIAL.

Duurzaamheid
De ruimte in hal 1 geeft een overzicht van 
sociale verantwoordelijkheid en milieuas-
pecten van de voedingsmiddelenindustrie 
in de hele wereld. Onderwerpen als biodi-
versiteit, koolstofdioxide-uitstoot en bio-
logische producten passeren de revue. 
IPA toont een groot aanbod aan oplos-
singen voor de voedselverwerking en 
verpakkingen. Het Innovatie & Research 
Forum informeert over de laatste ontwik-
kelingen op het gebied van onderzoek 
& ontwikkeling. Op het forum zullen 

verschillende partijen 20 grote onder-
zoeksprojecten over voedselverwerking 
in Europa presenteren. Onderwerpen als 
preventieve middelen tegen besmetting 
van de voedselketen door pathogenen, 
risico-evaluatie van chemische besmet-
ting van verpakkingen en innoverende 
biologisch afbreekbare verpakkingen 
komen aan bod. Nieuw dit jaar is de 
internationale ontmoetingsplaats ‘Inter-
national Meeting’. 

Franstalig Afrika
De organisatie van SIAL verwacht bijna 
150.000 bezoekers uit meer dan 185 
landen te verwelkomen. De hoeveelheid 
exposanten zal waarschijnlijk uitkomen 
rond de 5.500, van wie ongeveer 60% 

van buiten Frankrijk komt. Het bezoe-
kersaantal bij IPA ligt mogelijk rond de 
44.000.
De IPA-organisatie verwacht dit jaar meer 
internationale exposanten dan vorig jaar 
toen dit ongeveer 50% was. Nederland 
staat op nummer vier van de exposanten-
landen. Frankrijk neemt de eerste plaats 
in gevolgd door Duitsland. Volgens som-
mige exposanten maakt de grote aan-
wezigheid van exposanten uit Franstalig 
Afrika de beurs interessant. 

Meer informatie:
www.sial.fr
http://en.ipa-web.com

De Franse voedingsbeurzen 

SIAL en IPA vinden dit jaar 

tegelijkertijd plaats op het 

expositiecomplex Paris Nord 

Villepinte van 17 tot en met 21 

oktober. De beursorganisatie 

wil bezoekers zo een compleet 

overzicht schetsen van de 

voedingsmiddelenindustrie 

van productieproces tot 

eindproduct.

SIAL en IPA tegelijk in Parijs
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