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vakbeurs

Europese  
ingrediëntenbeurs  
in Frankfurt

Food Ingredient Award. In 2011 sleepte Bar-
ry Callebaut deze prestigieuze prijs in de 
wacht. In de FiE 2013 Awards Zone zijn alle 
genomineerden voor de awards te zien. 
In de New Product Zone zijn de producten 
samengebracht die recent zijn geïntrodu-
ceerd. De zone komt tot stand in samenwer-
king met Innova Market Insights, die ook 
‘Ingredients In Action’ presenteert, een bar 
waar de bezoeker alle zintuigen kan gebrui-
ken om zelf te ervaren hoe de nieuwste 
ingrediënten worden toegepast in uiteenlo-
pende producten. Het biedt tevens een 
inkijkje in de laatste trends in productont-
wikkeling. Experts van NutriMarketing ver-
zorgen tours over de beursvloer. Een eigen 
rondgang, afgestemd eigen interesse en snel-
heid, kan met de aanwezige plattegronden. 

Hierna een overzicht van noviteiten die  
op Fi Europe worden gepresenteerd.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Drie hallen van de Messe Frankfurt zal FI 
Europe in beslag nemen. De beurs presenteert 
de laatste stand van zaken in productontwik-
keling en innovatie doordat alle grote ingre- 
diëntenleveranciers aanwezig zijn. Bovendien 
telt deze editie 140 nieuwe exposanten ten 
opzichte van Fi Europe & Ni twee jaar geleden. 

Seminars, workshops, expertsessies
Naast de stands biedt de beursvloer ruimte 
voor seminars van 25 minuten verzorgd 
door de exposanten. Ook marktonderzoeker 
Mintel verzorgt seminars. Nieuw zijn de 30 
minuten durende workshops en opleidings-
seminars die onder leiding staan van onder-
zoeks- en andere organisaties. Uit Nederland 

Fi Europe & Ni 2013
- Waar: Frankfurt (DE).
-  Wanneer: 19-21 november, van 10.00-

18.00 uur en op donderdag tot 16.30 uur.
- FiE App: www.fi-app.com
- www.foodingredientsglobal.com.

verzorgen onder meer het Nederlands  
Verpakkingscentrum en Food Valley een 
dergelijke sessie. Ingegaan wordt op trends 
en innovaties die van invloed zijn op de 
foodindustrie. 
‘Ask the Expert’ is eveneens een nieuwe acti-
viteit op Fi Europe. Deze sessies bieden de 
mogelijkheid voor een een-op-een afspraak 
met analisten en marktspecialisten, zoals 
Euromonitor, Leatherhead Food Research 
and Mintel.
 
Congres en masterclasses
Zoals altijd zal ook in 2013 naast de expositie 
de driedaagse conferentie worden gehouden. 
20 modules gaan gedetailleerd in op de  
ontwikkelingen op ingrediëntengebied. De 
modules zijn ondergebracht in zes tracks:
-  Dinsdag 19 november:  

Top Trends & Leadership en Natural
-  Woensdag 20 november:  

Functional en Categorie Innovation
-  Donderdag 21 november:  

Reformulation en Innovation
Drie masterclasses worden gegeven door 
Cargill (verduurzamen cacao), Ingredion 
(textuur) en enzymen (novozymes).

Awards & New Product Zone
De FiE Excellence Awards worden weer uit-
gereikt in de diverse categorieën. Bovendien 
is er de overall award voor Most Innovative 

Frankfurt is van 19 tot en met 
21 november de plaats waar 
de ingrediëntenvakbeurs Fi 
europe & ni plaatsvindt. meer 
dan 1.300 exposanten nemen 
deel en de vakbeurs trekt naar 
verwachting ruim 26.000 
bezoekers uit de voedings-  
en drankenindustrie.


