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Atlanta (Georgia, VS) | 12 - 14 februari 2019

BLIKVANGERS
VAN IPPE
3 zalen
met meer dan 1300

NIEUW IN 2019
3 ZALEN

BEHOORT TOT
DE 30 GROOTSTE
BEURZEN IN DE
VS

3 GEÏNTEGREERDE INDUSTRIEËN

EETGELEGENHEDEN
IN ELKE ZAAL

interactieve
tentoonstellingen

Meer
hectare
tentoonstellingen met
innovatieve technologie,
apparatuur en diensten

Meer dan 140
uur educatieve sessies

Meer dan 32.000
marktleiders

TECHTALKS-THEATER
IN ELKE ZAAL
BLAUWE ZAAL C:
GENETICA / INCUBATIE /
LIVE PRODUCTIE /
PRODUCTIE EN
VERWERKING VAN EIEREN

RODE ZAAL B:
VERWERKING /
VERPAKKING
VAN VLEES EN

GROENE ZAAL A:

VOEDERAPPARATUUR
EN INGREDIËNTEN VAN
DIERVOEDING

Netwerken Lounges
De netwerklounge in alle drie de hallen
zal voorzien zijn van draadloos internet,
oplaadstations, comfortabele zitplaatsen en
IPPE-netwerkmogelijkheden.

DE VOER STOP | GROENE ZAAL A
VLEES UP | RODE ZAAL B
HATCH LOUNGE | BLAUWE HAL C

Uw bedrijf is afhankelijk van de implementatie van nieuwe technologie en best practices
uit de sector om te groeien en te bloeien. IPPE is de enige vakbeurs die u verbindt met de
hele voedselketen en er is geen enkele andere vakbeurs die dezelfde hoeveelheid producten
en diensten aanbiedt. De uitgebreide reeks oplossingen in IPPE trekt meer dan 32.000
professionals uit de sector die zich toeleggen op het implementeren van best practices, het
updaten van bedrijfsactiviteiten en het behouden van het concurrentievermogen. IPPE, dat
elk jaar in Atlanta wordt georganiseerd, vindt opnieuw plaats van 12 tot 14 februari 2019 en
biedt opnieuw innovatie, waardevolle partnerschappen en verbeterde netwerkmogelijkheden
in alle segmenten van de voeder-, vlees- en pluimvee-industrie.
IPPE is een weerspiegeling van de evolutie van de vlees- en pluimveemarkten, wat staat
voor uitbreiding naar andere eiwitrijke voeding, verticale groei en cross-overoplossingen.
IPPE is de enige vakbeurs die 100 procent van zijn inkomsten aan de industrie teruggeeft.
Sponsoringorganisaties, de Amerikaanse Poultry & Egg Association, de Amerikaanse Feed
Industry Association en het Noord-Amerikaanse Vleesinstituut gebruiken de inkomsten
om uw bedrijf kritisch onderzoek, educatie, hulp bij crisisbeheersing, public relations
en bijstand op het gebied van regelgeving te bieden. Ze hebben hun tentoonstellingen,
netwerkmogelijkheden en educatieprogramma’s geïntegreerd om het grootste jaarlijkse
evenement ter wereld in zijn soort te kunnen bieden met een volledige week van educatie,
innovatieve technologie en netwerkmogelijkheden met belangrijke marktleiders, waardoor
dit een evenement is dat u niet mag missen.
Dankzij de zorgvuldige planning, het ontwerp, de uitvoering en de jarenlange ervaring
brengt IPPE u de beste vakbeurs, netwerken en educatie in een enkele zakelijke omgeving. In
samenwerking met de Amerikaanse Meat Science Association, de Canadese Meat Council,
ComeCarne, de International Feed Industry Association, de National Chicken Council,
National Poultry en Food Distributors Association, de National Renderers Association, de
Southeast Meat Association, de Southern Poultry Science Society, de Southern Conference
betreffende pluimveeziekten en de Southwest Meat Association, brengt IPPE alle experts uit
de industrie op hetzelfde moment en op dezelfde plek samen. Doe mee aan de IPPE 2019 en
kom weer te weten over de diervoeder-, vlees- en pluimvee-industrie.

PAVILJOEN VOOR
VOEDSELVEILIGHEID
Het paviljoen voor
voedselveiligheid in de
rode zaal B is bedoeld
voor exposanten uit de
voedselveiligheidssector.

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

