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Namens de drie partnerorganisaties die IPPE mogelijk maken (de American Feed Industry Association 
(AFIA), de North American Meat Institute (NAMI) en de U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY)) 

willen wij graag elk van onze sectoren, onze leden en hun medewerkers bedanken voor hun inzet in het 
voorbije jaar voor  het volbrengen van de cruciale dienst van het voeden van de wereld en wij kijken 

ernaar uit ieder van u terug te zien tijdens IPPE 2022.

De gezondheid en veiligheid van iedereen die naar de International Production & Processing Expo 
(IPPE) komt is prioriteit bij de organisatie van een succesvol evenement volgend jaar in januari 2022. 

We houden ons aan de richtlijnen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het staatsbestuur en lokale overheden, in verband met het 
coronavirus (COVID-19) en zullen onze bezoekers regelmatig informeren over de stand van zaken.

In het kader van de organisatie van IPPE 2022, proberen we zoveel mogelijk manieren te vinden om u 
van dienst te zijn. We blijven voor u klaarstaan om in uw behoeften te voorzien. Als u vragen of zorgen 
heeft, of als u een suggestie heeft over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren, laat ons dat 

dan weten door een mail te sturen naar info@ippexpo.org of te bellen met:

Nath Morris, USPOULTRY: +1.770.635.9064
Sarah Novak, AFIA: +1.703.558.3574

Eric Zito, NAMI: +1.202.587.4223

Het Georgia World Congress Center, waar de 

IPPE 2022 zal plaatsvinden, was het eerste 

congrescentrum in de VS dat de GBAC STAR™-

erkenning mocht ontvangen van de Global Biorisk 

Advisory Council (GBAC), een divisie van ISSA, 

de meest vooraanstaande brancheorganisatie 

voor de schoonmaaksector. Het GBAC STAR™-

programma helpt commerciële en openbare 

instellingen van diverse groottes om een 

georganiseerde aanpak van reiniging, desinfectie 

en infectiepreventie op te stellen en uit te voeren. 

Om deze accreditatie te krijgen, moeten faciliteiten 

laten zien dat ze de 20 richtlijnen van het 

programma naleven. Deze variëren van standaard 

werkprocessen en risicobeperkende strategieën tot 

persoonlijke beschermingsmiddelen, en omgaan 

met en reageren op noodsituaties.

PLANNING VOOR EEN VEILIG IPPE 
2022, OP LOCATIE
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IPPE VERBINDT U OPNIEUW MET DE 
GEHELE SECTOR TIJDENS IPPE 2022

VERWERKING/VERPAKKING VAN VLEES EN GEVOGELTE

VOEDERAPPARATUUR & INGREDIENTEN/ LIVE PRODUCTIE/ GENETICA/ INCUBATIE/ DIERGEZONDHEID/ PRODUCTIE & VERWERKING VAN EIEREN

VERWERKING/
VERPAKKING VAN 
VLEES EN GEVOGELTE

BLAUWE ZAAL C & B/C
RODE ZAAL B 

PAVILJOEN VOOR VOEDSELVEILIGHEID

NETWERKRUIMTES EXTRA’S
De netwerkruimtes in de zalen B en C zijn uitgerust met gratis wifi, oplaadpunten 
voor mobiele apparaten, zithoeken en IPPE-netwerkmogelijkheden.

Het paviljoen voor voedselveiligheid in de BLAUWE 
ZAAL BC is bedoeld voor exposanten uit de 
voedselveiligheidssector.

ONTMOETINGSLOUNGE 
 RODE ZAAL B

HATCH LOUNGE 
BLAUWE ZAAL C 

4 
H

A
LL

S 3 SECTOREN 
BIJ ELKAAR 

IPPE bedankt u ervoor dat u deel uitmaakt van de wereldwijde dierenvoeding-, vlees- en pluimveegemeenschap. Onze sector is het 
voorbije jaar ontzettend veranderd en we zijn er trots op dat onze sectoren nog steeds voorop lopen als het gaat om wereldwijde 
voedselproductie. Voeding is de basis van goede gezondheid, en onze sector levert mensen en dieren dagelijks voedsel van de 
hoogste kwaliteit. 

IPPE brengt de wereldwijde sector voor dierenvoeding en -proteïnen elk jaar naar Atlanta en is de enige expositie waar de 
nieuwste en meest innovatieve oplossingen op ons vakgebied worden getoond. De uitgebreide reeks oplossingen in IPPE 
richt zich op professionals uit de sectoren en overal vandaan,die zich toeleggen op bedrijfsontwikkeling, het implementeren 
van de beste werkmethodes, de actualisering van activiteiten en het behouden van het concurrentievermogen. De IPPE, die 
wordt georganiseerd in Atlanta van 25 tot en met 27 januari 2022, zal een veilige succesvolle en persoonlijke beurs worden die 
tegelijkertijd ook het nieuwe tijdperk van innovatie, leerervaringen en relatievorming aanmoedigt.

IPPE is een weerspiegeling van de evolutie van de dierenvoeding-, vlees- en pluimveemarkten, wat staat voor uitbreiding naar 
andere eiwitrijke voeding, verticale groei en cross-overoplossingen. Jaarlijks investeert IPPE de opbrengsten van de expo 
opnieuw in de sectoren die de IPPE ten dienste staat. 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 tentoonstellingen, netwerkmogelijkheden en educatieprogramma’s geïntegreerd om een evenement te bieden met 
een volledige week van opleidingen, nieuwe innovaties en netwerkmogelijkheden met belangrijke marktleiders, waardoor dit een 
evenement is dat u niet mag missen.

Dankzij zorgvuldige planning, ontwerp, uitvoering en jarenlange ervaring brengt IPPE u de beste vakbeurs, netwerk- en 
leerervaringen in een enkele zakelijke omgeving. In samenwerking met de Amerikaanse Meat Science Association, de Canadese 
Meat Council, ComeCarne, de International Feed Industry Federation, de National Chicken Council, National Poultry en Food 
Distributors Association, de North American 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. Tijdens IPPE 2022 kunt u relaties aangaan, contacten leggen en opnieuw 
in contact komen met collega’s vanuit de gehele sector!

3 ZALEN 
MET MEER 
DAN 1.000 

INTERACTIEVE 
STANDS



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

ONTDEK NIEUWE TECHNOLOGIEËN EN OPLOSSINGEN OP IPPE

Of u nu alleen reist of met collega’s, u zult merken 

dat IPPE’s internationale deelnemers zeer belangrijke 

mensen zijn! IPPE biest de volgende diensten om het u 

gemakkelijk te maken:

• Vertaaldiensten en een internationaal zakencentrum

• Persoonlijke uitnodigingen voor visumaanvragen van 

internationale gasten

• Brieven kunnen vóór de registratie worden 

aangevraagd indien er vertraging verwacht wordt 

tijdens de goedkeuring. Neem contact op met het 

beursmanagement voor meer informatie In elk ander 

geval kunnen brieven worden aangevraagd tijdens 

de registratie voor IPPE die van start zal gaan op 4 

oktober.

WERELDWIJD BEREIK

LEREN OP IPPE
IPPE biedt meer dan 120 uur aan educatieve 
workshops voor professionele ontwikkeling. Er wordt 
vooral aandacht besteed aan voedselveiligheid, 
productieactiviteiten, duurzaamheid en andere 
actuele thema’s uit de sector. Een volledig overzicht 
van het programma zal vanaf augustus beschikbaar 
zijn op ippexpo.org.

GRATIS EDUCATIEVE MOGELIJKHEDEN

• Conferentie over huisdiervoeders

• Bijeenkomst over Latijns-Amerikaanse 

pluimveebedrijven

• Internationaal wetenschappelijk forum voor pluimvee

• Symposium International Rendering
EN MEER...

EN NOG VEEL MEER...

• Educatieprogramma over diervoeding

• Educatieprogramma voor de vleesindustrie

• Marktkennisforum

• Animal Agriculture Sustainability Summit

• TECHTalks: Plaatselijke sessies over nieuwigheden 

in product- en procesinnovatie

BETAALDE PROGRAMMA’S 
(KUNNEN TIJDENS DE REGISTRATIE 

WORDEN TOEGEVOEGD)
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Algemene registratie wordt geopend op 4 oktober 
2021 Vroege registranten betalen slechts $75. 
Vanaf 10 januari 2022 bedraagt de registratie 
$125. De kostprijs omvat drie dagen toegang tot 
de vakbeurs, selecte educatieve programma’s en de 
welkomstreceptie.

REGISTREER VROEG EN BESPAAR!

Hotels
Deelnemers ontvangen speciale 
kortingen bij congreshotels in 
de stad. Vanaf 4 oktober 2021 
kunt u hotelkamers reserveren 
op ippexpo.org, via het IPPE-
huisvestingsbureau, Maritz/
Experient

• Carrièreprogramma voor studenten: een kans om 

toekomstige medewerkers te ontmoeten

• 30 Under 30-programma: ontmoet de helderste 

opkomende sterren in onze sector

• Welkomstreceptie op de beursvloer op 

dinsdagnamiddag 25 januari

• Meer netwerk- en contactmogelijkheden zullen nog 

worden aangekondigd!

IN CONTACT KOMEN @ IPPE


