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LA INSCRIPCIÓN EMPIEZA EL 17 DE SETIEMBRE

Atlanta, GA EUA | Del 12 al 14 febrero de 2019

LO MÁS DESTACADO NUEVO PARA EL 2019
DE IPPE
3 SALONES

CALIFICADA
ENTRE LAS 30
MEJORES
EXPOSICIONES
COMERCIALES EN
LOS EUA

3 INDUSTRIAS INTEGRADAS

3 Salones con
Más de 1,300
Exposiciones Interactivas

ÁREA DE
COMIDA
UBICADA
EN CADA SALÓN

Más de 12.5
Acres de Exhibiciones
Que Muestran
Tecnología Innovadora,
Equipo y Servicios

Meer dan 140
Horas de Sesiones Educativas

Más de 32,000
Líderes de la Indu-

EN EL TEATRO PARA
PLÁTICAS TÉCNICAS
UBICADO EN CADA SALÓN
SALÓN AZUL C:

GENÉTICA/INCUBACIÓN /
PRODUCCIÓN EN VIVO /
PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO DEL

SALÓN ROJO B:

PROCESAMIENTO
DE CARNES Y
AVES / EMPAQUE

SALÓN VERDE A:

EQUIPO PARA
ALIMENTOS
BALANCEADOS E
INGREDIENTES PARA

Salas de Trabajo en Red
La sala de networking ubicada en las tres salas
contará con servicio de Internet inalámbrico,
estaciones de carga, asientos cómodos y
oportunidades de hacer contactos de IPPE.

LA ALIMENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN |
SALÓN VERDE A
CARNE ARRIBA | SALÓN ROJO B
ESCOTILLA SALÓN | SALÓN AZUL C

Su empresa depende de implementar nueva tecnología y las mejores prácticas de la
industria para crecer y prosperar. IPPE es la única exhibición comercial que lo conecta con la
cadena alimenticia completa, sin que exista ninguna otra exposición comercial que ofrezca la
misma magnitud de productos y servicios. La amplia gama de soluciones de IPPE atrae más
de 32,000 profesionales de la industria, comprometidos a implementar las mejores prácticas,
a actualizar las instalaciones y a permanecer competitivos. Celebrada todos los años en
Atlanta, IPPE regresa del 12 al 14 de febrero del 2019, y una vez más proveerá innovación,
valiosas alianzas comerciales y óptimas oportunidades de hacer contactos en todos los
segmentos de la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados para animales.
IPPE es un reflejo de la evolución de los mercados cárnicos y avícolas, representando
expansión hacia otras proteínas, crecimiento vertical y soluciones multifacéticas. IPPE es
la única exposición comercial que retorna a la industria el 100 por ciento de sus ingresos.
Las organizaciones patrocinadoras como la U.S. Poultry & Egg Association, American Feed
Industry Association y el North American Meat Institute, emplean los ingresos para llevar
a cabo investigación crucial, educación, ayudan a su empresa con el manejo de las crisis,
relaciones públicas y ayuda con las regulaciones. Ellos han integrado sus exhibiciones, las
oportunidades de establecer contactos y los programas educativos para presentar la mayor
exhibición anual del mundo de este género, que ofrece una semana completa de educación,
tecnología innovadora y oportunidades de establecer contactos con líderes clave de la
industria, haciendo que sea un evento al cual se debe asistir.
Mediante un cuidadoso planeamiento, diseño, ejecución y años de experiencia, IPPE la
ofrece la mejor exposición comercial, contactos y educación en un ambiente empresarial. En
asociación con la American Meat Science Association, Canadian Meat Council, ComeCarne,
International Feed Industry Association, National Chicken Council, National Poultry y Food
Distributors Association, National Renderers Association, Southeast Meat Association,
Southern Poultry Science Society, Southern Conference on Avian Diseases y Southwest
Meat Association, IPPE congrega a todos los expertos de la industria en un mismo lugar.
Acompáñenos en IPPE 2019, para relacionarse con las industrias cárnica, avícola y de
alimentos balanceados para animales.

PABELLÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTICIA
El pabellón de
seguridad alimenticia
ubicado en
el Salón Rojo B, está
dedicado a expositores
relacionados con
la industria de
seguridad
alimenticia.

INNOVATION
Apparatuur en diensten voor de productie,
verwerking en verpakking van diervoeders,
pluimvee en vlees: allemaal onder één dak!

Dierengezondheid en sanitaire producten
Apparatuur voor het kweken, uitbroeden
en opkweken
Kasten
Uitsnijden en ontbenen
Milieusystemen
Faciliteitontwerp en techniek
Ingrediënten van diervoeders en
huisdiervoeders
Apparatuur voor de productie van 		
diervoeders
Algemene verpakkingsapparatuur
Apparatuur en diensten voor productie van
vee en pluimvee
Programma’s en apparatuur voor logistiek
en verwerkingsbeheer
Verpakkingsmateriaal en benodigdheden
Verwerkingsapparatuur en 		
verwerkingstechnologie
Oplossingen voor kwaliteitscontrole
Sanitaire voorzieningen en reiniging
Kruiderijen, ingrediënten en additieven
Slachtapparatuur
Temperatuurregeling
Vervoer- en opslagdiensten
Afvalwaterbehandeling

WERELDWIJD BEREIK

EDUCATIE

Of u nu alleen, met collega’s of als vertegenwoordiger reist,
u zult merken dat onze internationale deelnemers zeer
belangrijke mensen zijn! Wij bieden de volgende diensten
om het u gemakkelijk te maken:

IPPE biedt meer dan 140 uur aan educatieve workshops.

• Hulp voor vertegenwoordigers en zoeken naar geschikte
kopers

programmaoverzicht.

• Reisassistentie in de Amerikaanse ambassade,
waaronder registratie- en visumprocedures met lagere
registratiekosten
•      Vertaaldiensten en een internationaal zakencentrum
• Vooraf georganiseerde voorlichting en vergaderingen op
maat van commerciële belangen
• Lijst met Amerikaanse exposanten die zijn toeleggen op
de export van producten
• Op maat geschreven uitnodigingsbrieven voor
Amerikaanse consulaten

Er wordt vooral aandacht besteed aan voedselveiligheid,
productieactiviteiten, duurzaamheid en andere actuele
industriethema’s. Ga naar www.ippexpo.org voor een volledig

Betaalde programma’s

(kunnen tijdens de registratie
worden toegevoegd)

• Conferentie over huisdiervoeders
• Bijeenkomst over Latijns-Amerikaanse pluimveebedrijven
• Internationaal wetenschappelijk forum voor pluimvee
• Conferentie over werknemersveiligheid in de vlees- en
  
pluimvee-industrie
• Conferentie over het milieu in de vlees- en pluimvee-industrie

EN NOG VEEL MEER...
GRATIS EDUCATIEVE MOGELIJKHEDEN
• Varkensvlees 101; rundvlees 101: Hoe productie en verwerking
van invloed zijn op de kwaliteit met live uitsnijdemonstraties
• Educatieprogramma over diervoeding

UITNODIGINGSBRIEVEN VOOR
INTERNATIONALE BEZOEKERS

• Regelgevingskwesties en nalevingsupdate voor vlees- en

De einddatum voor het aanvragen van uitnodigingsbrieven
voor visa is 15 januari 2019. De aanvragen worden gestart
aan het einde van het registratieproces. Uitnodigingsbrieven
worden alleen verzonden naar personen waarvan hun
registratie is bevestigd.

• TECHTalks: Plaatselijke sessies over nieuwigheden in product-

pluimveeverwerkers
• Marktkennisforum
en procesinnovatie

EN NOG VEEL MEER...

And Many More....

NETWERKVORMING

Hotels
Deelnemers ontvangen speciale kortingen bij
congreshotels in de stad. Hotelreserveringen
kunnen worden gemaakt vanaf 17 september
2018 op www.ippexpo.org via het IPPEhuisvestingsbureau Experient.

REGISTREER VROEG EN BESPAAR!
De algemene registratie wordt geopend op 17 september
2018. Vroege registranten betalen slechts $ 50. Vanaf 15 januari
2019 kost de registratie $ 100. De kostprijs omvat de toegang
tot de vakbeurs, de selectie van educatieprogramma’s en de
welkomstreceptie.

• Carrièreprogramma voor studenten:
een kans om honderden toekomstige
medewerkers te ontmoeten
• 30 Under 30-programma: ontmoet de
helderste opkomende sterren in onze
sector
• Welkomsreceptie in het
wereldberoemde Georgia Aquarium
• Chili- en barbecue-kookwedstrijd

