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AS INSCRIÇÕES COMEÇAM EM 17 DE SETEMBRO

Atlanta, GA, EUA | 12 a 14 de fevereiro de 2019

DESTAQUES
IPPE

NOVIDADE PARA 2019
3 SALÕES

CLASSIFICADA
ENTRE AS 30
PRINCIPAIS FEIRAS
COMERCIAIS NOS
EUA

3 INDÚSTRIAS INTEGRADAS

3 salões com mais de 1.300

PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO
LOCALIZADA
EM CADA
SALÃO

exposições interativas

Mais de 5
hectares de exposições
mostrando tecnologia,
equipamentos e serviços
inovadores

Mais de 140
horas de Sessões
Educativas

Mais de 32.000
líderes da indústria

TEATRO DE TECHTALKS
EM CADA SALÃO
SALÃO AZUL C:

SALÃO VERMELHO B:

GENÉTICA/INCUBAÇÃO/
PRODUÇÃO DE ANIMAIS/
PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
DE OVOS

PROCESSAMENTO/
EMBALAGEM DE
CARNES E AVES

SALÃO VERDE A:
EQUIPAMENTOS DE
ALIMENTAÇÃO E
INGREDIENTES DE

Salas de Rede
O salão de networking localizado em todos os
três salões contará com serviço de internet sem
fio, estações de recarga, assentos confortáveis
e oportunidades de networking IPPE.

A PARADA DE ALIMENTAÇÃO |
SALÃO VERDE A
CARNE UP | SALÃO VERMELHO B
LOUNGE HATCH | SALÃO AZUL C

Seu negócio depende da implementação de novas tecnologias e práticas
recomendadas da indústria para crescer e prosperar. A IPPE é a única feira que
conecta você a toda a cadeia alimentar, e nenhuma outra feira oferece o mesmo
escopo de produtos e serviços. A extensa variedade de soluções da IPPE atrai mais de
32.000 profissionais da indústria comprometidos com a implementação das práticas
recomendadas, atualização das operações e manutenção da competitividade. Realizada
todos os anos em Atlanta, a IPPE volta de 12 a 14 de fevereiro de 2019 e, mais uma vez,
oferecerá inovação, valiosas parcerias e as melhores oportunidades de networking com
todos os segmentos da indústria de ração animal, carnes e aves.
A IPPE é um reflexo da evolução dos mercados de carnes e aves, representando a
expansão para outras proteínas, o crescimento vertical e o intercâmbio de soluções.
A IPPE é a única feira que devolve 100 por cento de suas receitas à indústria. As
organizações patrocinadoras - Associação Americana de Aves e Ovos, Associação
Americana da Indústria de Ração e Instituto Norte-americano de Carne - usam as
receitas para gerar pesquisas fundamentais, educação, assistência em gestão de
crises, relações públicas e auxílio regulatório para sua empresa. Elas integraram suas
exposições, oportunidades de networking e programas educacionais para produzir
o maior evento anual do mundo, que oferece uma semana inteira de educação,
tecnologia inovadora e oportunidades de networking com os principais líderes da
indústria, o que torna este evento imperdível.
Através de planejamento, projeto e execução meticulosos e anos de experiência, a IPPE
traz a melhor feira de exposições, networking e educação em um único ambiente de
negócios. Em parceria com a Associação Científica de Carne Americana, o Conselho
Canadense de Carnes, o Conselho Mexicano da Carne, a Associação Internacional
de Indústria de Ração, o Conselho Nacional do Frango, a Associação Nacional de
Fornecedores de Ração e Aves, a Associação Nacional de Fornecedores, a Associação
do Sudeste de Carnes, a Sociedade Científica de Aves do Sul, a Conferência do Sul
de Doenças Aviárias e a Associação do Sudoeste de Carne, a IPPE atrai todos os
especialistas da indústria para um único lugar ao mesmo tempo. Junte-se a nós para a
IPPE 2019 e se conecte às indústrias de ração animal, carne e aves.

PAVILHÃO DE SEGURANÇA
ALIMENTAR

O pavilhão de
segurança alimentar
localizado no
Salão Vermelho
B é dedicado aos
expositores da
indústria de segurança
alimentar.

INOVAÇÃO
Produção de ração, aves e carne, equipamento
de processamento, embalagem e serviços, tudo
sob um único teto!

Saúde animal e produtos sanitários
Equipamento de reprodução, incubação e
desenvolvimento
Caixas
Corte e desossamento
Sistemas ambientais
Projeto e engenharia de instalações
Ingredientes de rações e alimentos para 		
animais
Equipamento de Fabricação de Ração
Equipamento geral de local de
beneficiamento (Packing House)
Equipamento e serviços de produção de 		
rebanhos e aves
Logística, programas e equipamento de 		
controle de processo
Equipamento e suprimentos de embalagem
Tecnologia e equipamento de 		
processamento
Soluções de controle de qualidade
Saneamento e limpeza
Condimentos, ingredientes e aditivos
Equipamento de abate
Controle de temperatura
Serviços de transporte e armazenamento
Tratamento de águas residuais

ALCANCE GLOBAL

Não importa se vier sozinho, com colegas ou como parte
de uma delegação. Você descobrirá que os participantes
internacionais têm tratamento VIP! Oferecemos os seguintes
serviços para tornar tudo ainda mais fácil:
• Assistência em delegação e correspondência com
compradores
• Assistência de viagem da embaixada dos EUA, incluindo
procedimentos de inscrição e solicitação de visto com
taxas de inscrição reduzidas
• Serviços de tradução e centro internacional de negócios
• Reuniões e instruções pré-organizadas e personalizadas
de acordo com os interesses de compra
• Diretório dos expositores dos EUA
interessados em exportar produtos
• Cartas-convite personalizadas para
consulados dos EUA

EDUCAÇÃO
O IPPE conta com mais de 140 horas de oficinas educacionais.
Haverá um foco em segurança alimentar, operações de fábricas,
sustentabilidade e outros tópicos importantes para a indústria.
Para obter a agenda completa de programas, visite
www.ippexpo.org.

PROGRAMAS PAGOS

(PODE SER ADICIONADOS DURANTE A INSCRIÇÃO)

• Conferência sobre alimentação de animais domésticos
• Conferência Latino-Americana de Aves
• Fórum científico internacional sobre aves
• Conferência sobre segurança do trabalhador para a
indústria de carnes e aves
• Conferência sobre o meio ambiente para as indústrias
da carne e do frango

E MUITO MAI....

OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS GRATUITAS

CARTAS-CONVITE PARA
VISITANTES INTERNACIONAIS
O prazo para solicitar o envio das cartas-convite para obter
vistos é 15 de janeiro de 2019. As solicitações se iniciam
no fim do processo de inscrição. As cartas-convite serão
enviadas apenas aos participantes que confirmarem sua
inscrição.

• Carne suína 101; carne bovina 101: Como a produção e o    
processamento afetam a qualidade com demonstrações
de corte ao vivo
• Programa Educativo sobre Ração
• Questões regulatórias e atualização de conformidade para
processadores de carnes e aves
• Fórum de inteligência de mercado
• TECHTalks: Sessões apresentando as inovações mais
recentes em produto e processo

E MUITO MAI...

And Many More....

NETWORKING

HOTÉIS
Os participantes recebem descontos
especiais em hotéis da convenção por toda a
cidade. As reservas de hotel podem ser feitas
a partir de 17 de setembro de 2018 em www.
ippexpo.org, através da agência da IPPE,
Experient.

INSCREVA-SE ANTECIPADAMENTE E ECONOMIZE!
As inscrições gerais começam em 17 de setembro de 2018.
Inscrições antecipadas custam apenas $50. As inscrições
custarão US$ 100 a partir de 1º de janeiro de 2019. As
taxas incluem acesso à feira de negócios, programas
educacionais selecionados e a recepção de boas-vindas.

• Programa de carreira para
estudantes universitários - Uma
oportunidade de conhecer centenas
de futuros funcionários
• Programa 30 abaixo de 30 - Conheça
as principais estrelas em ascensão da
indústria
• Recepção de boas-vindas no
    
mundialmente famoso Aquário da
Geórgia
• Competição gastronômica com chili e  
churrasco

