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IPPE CREËERT  IPPE CREËERT  
NIEUWE ERVARINGEN,  

LEVERT  LEVERT  
INNOVATIEVE  
TECHNOLOGIE    

EN VOLDOET AAN  EN VOLDOET AAN  
UWUW  LEERDOELEN

GIDS VOOR DEELNEMERS REGISTRATIE OPENT VANAF OKTOBER



IPPE HIGHLIGHTS

MEER DAN 11,5 HECTARE 
EXPOSITIERUIMTE MET INNOVATIEVE 

TECHNOLOGIE, APPARATUUR EN 
DIENSTEN. 

BEHOORT TOT DE 21 GROOTSTE  
BEURZEN IN DE VS

MEER DAN 25.000 INDUSTRIELEIDERS 
WERELDWIJD

ippexpo.org

IPPE CREËERT  IPPE CREËERT  
NIEUWE ERVARINGEN  

DIERGEZONDHEID / EIERPRODUCTIE EN 
-VERWERKING / VOEDERAPPARATUUR 
/ VOEDERINGREDIËNTEN / GENETICA 
/ INCUBATIE / LEVENDE PRODUCTIE 
(OPFOK) / DESTRUCTIE

VERWERKING/
VERPAKKING VAN 
VLEES EN PLUIMVEE

NETWERKRUIMTES

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

MEER DAN 1.200 INTERACTIEVE 
TENTOONSTELLINGEN IN 3 HALLEN

MEER DAN 80 UUR EDUCATIEVE SESSIES
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1,200+

80+

25,000+

#21

11.5+

3 GEÏNTEGREERDE 
INDUSTRIEËN 

ONTMOETINGSLOUNGE 
 RODE ZAAL B

HATCH LOUNGE 
 BLAUWE ZAAL C

IPPEXPO.ORG

BLAUWE  
ZAAL C  
& B/C.

PAVILJOEN VOOR  
VOEDSELVEILIGHEID

EXTRA  
FUNCTIES.

Het paviljoen voor 
voedselveiligheid in de 

BLAUWE ZAAL B/C is bedoeld 
voor exposanten uit de 

voedselveiligheidssector.  

PAVILJOEN VOOR  
WERKNEMERSVEILIGHEID

Het paviljoen voor 
werknemersveiligheid 
in de BLAUWE ZAAL 
B/C is bedoeld voor 
exposanten uit de 

werknemersveiligheidssector.



Proces- en verpakkingsapparatuur 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 Uitbenen

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 technologie

Oplossingen voor kwaliteitscontrole

Sanitaire voorzieningen en reiniging

Kruiderijen, ingrediënten en additieven

Slachtapparatuur

Temperatuurregeling

Vervoer en opslagdiensten

Afvalwaterbehandeling

IPPE LEVERTIPPE LEVERT  
INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE  

IPPEXPO.ORGIPPEXPO.ORG



IPPE VOLDOET IPPE VOLDOET 
AAN UW AAN UW   
LEERDOELEN

IPPE biedt meer dan 80 uur aan, aan educatieve 
workshops om uw leerdoelen te bereiken. 
U vindt er aandacht voor voedselveiligheid, 
fabrieksactiviteiten, duurzaamheid en andere 
actuele onderwerpen uit de sector. Een volledig 
overzicht van het programma zal vanaf oktober 
beschikbaar zijn op ippexpo.org.

GRATIS EDUCATIEVE 
MOGELIJKHEDEN

• Conferentie over huisdiervoeders
• Bijeenkomst over Latijns-Amerikaanse 

pluimveebedrijven
• Internationaal wetenschappelijk forum 

voor pluimvee
• Internationaal render symposium

EN MEER...

EN NOG VEEL MEER...

• Educatieprogramma over diervoeding

• Educatieprogramma voor de vleesindustrie

• Marktkennisforum

• Bijeenkomst over duurzame dierlijke 

landbouw

• Technische praatjes: Sessies op de 

werkvloer over de nieuwste product- en 

procesinnovaties

BETAALDE PROGRAMMA’S 
(KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD TIJDENS DE REGISTRATIE)

IPPEXPO.ORGIPPEXPO.ORG



De algemene inschrijving opent in oktober. 

Vroege inschrijvers betalen slechts $ 75. 

Inschrijving is $ 125 vanaf 7 januari 2023. De 

kostprijs omvat drie dagen toegang tot de 

vakbeurs, selecte educatieve programma’s 

en de welkomstreceptie.

$

HOTELS
Deelnemers ontvangen speciale 
kortingen bij congreshotels in 
de stad. Hotelreserveringen 
kunnen in oktober worden 
gemaakt op ippexpo.org, via 
het IPPE-huisvestingsagentschap, 
Maritz Global Events.

REGISTREER REGISTREER 
VROEG EN  VROEG EN  
BESPAAR!

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

merken dat IPPE’s internationale deelnemers 

zeer belangrijke mensen zijn! IPPE biedt de 

volgende diensten om het u gemakkelijk te 

maken:

• Vertaaldiensten en een internationaal 
handelscentrum

• Aangepaste 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 
showmanagement voor meer informatie 
op info@ippexpo.org. Anders, brieven 
kunnen worden aangevraagd tijdens de 
IPPE-registratie, die in oktober begint.

WERELDWIJD 
BEREIK

IPPEXPO.ORG



ippexpo.org

IPPEIPPE
IPPEIPPEIPPE

De Internationale Productie & Verwerking Expo (IPPE) wil u bedanken dat u deel uitmaakt van de gemeenschap voor 

diervoeding, vlees en pluimvee. Wij zijn er trots op dat onze industrieën de essentiële dienst leveren om de wereld te 

voeden. Voeding is de basis van goede gezondheid, en onze sector levert mensen en dieren dagelijks voedsel van de 

hoogste kwaliteit. 

De IPPE brengt de wereldwijde diervoeder en dierproteïne industrie elk jaar naar Atlanta en is de enige expositie in 

haar soort die nieuwe ervaringen brengt en de meest actuele innovaties en oplossingen in de industrie laat zien. De 

uitgebreide reeks oplossingen in IPPE richt zich op professionals uit de sectoren wereldwijd, die zich toeleggen op 

bedrijfsontwikkeling, het implementeren van de beste werkmethodes, de actualisering van activiteiten en het behouden 

van het concurrentievermogen. De IPPE, die in Atlanta wordt gehouden, is van plan om van 24 tot 26 januari 2023 weer 

een veilige, succesvolle, persoonlijke beurs te organiseren. IPPE zal nieuwe ervaringen creëren, innovatieve technologie 

leveren en uw leerdoelen bereiken.

De IPPE weerspiegelt de evolutie van de markten voor diervoeding, vlees en gevogelte, met een uitbreiding naar andere 

eiwitten, verticale groei en cross-overoplossingen. Jaarlijks investeert IPPE de opbrengsten van de expo opnieuw in de 

sectoren die de IPPE ten dienste staan. Sponsororganisaties - de U.S. Poultry & Egg Association, American Feed Industry 

Association en North American Meat Institute - gebruiken de inkomsten om kritisch onderzoek te verrichten, voorlichting 

te geven, hulp te bieden bij crisisbeheer, publieke relaties en hulp te bieden bij regelgeving voor uw bedrijf. De IPPE biedt 

een hele week onderwijs, nieuwe innovaties en ontmoetingsmogelijkheden met belangrijke leiders uit de sector, waardoor 

dit het ‘Go-To’-evenement voor 2023 wordt!

Dankzij zorgvuldige planning, ontwerp, uitvoering en jarenlange ervaring brengt IPPE u de beste vakbeurs, netwerk 

en leerervaringen in een enkele zakelijke omgeving. In partnerschap met de American Meat Science Association, de 

Canadian Meat Council, ComeCarne, de International Feed Industry Federation, de National Chicken Council, de National 

Poultry and Food Distributors Association, de North American Renderers Association, de Southeast Meat Association, de 

Southern Poultry Science Society, de Southern Conference on Avian Diseases en de Southwest Meat Association brengt 

de IPPE alle deskundigen uit de sector samen op één plaats en één moment. Tijdens IPPE 2023 kunt u relaties opbouwen, 

contacten leggen en opnieuw in contact komen met collega’s vanuit de gehele sector!

IPPEXPO.ORG



De gezondheid en veiligheid van iedereen die aan 

het IPPE deelneemt, heeft onze hoogste prioriteit. 

IPPE zet zich in om risico’s te beperken en zal 

met onze partners en leveranciers samenwerken 

om voorzorgsmaatregelen te nemen voor veilig 

zakendoen. 

Bij het plannen van het IPPE voor 2023 

concentreren we ons op manieren waarop we u zo 

goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij blijven 

bereid en in staat om aan uw behoeften te voldoen. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over hoe 

wij u en onze sector van dienst kunnen zijn, laat 

het ons dan weten door een e-mail te sturen naar 

info@ippexpo.org of te bellen:

Nath Morris, USPOULTRY: +1.770.635.9064

Sarah Novak, AFIA:  

+1.703.558.3574

Eric Zito, NAMI:  

+1.202.587.4223

PLANNING 
VOOR EEN 
VEILIG IPPE 
2023, OP 
LOCATIE

CARRIÈREPROGRAMMA 
VOOR STUDENTEN 

een kans om 
toekomstige 

medewerkers te 
ontmoeten

JONGE LEIDERS 
ONDER 30 

PROGRAMMA 
Ontmoet de slimste 
rijzende sterren in 

onze industrie

WELKOMSTRECEPTIE  
op de IPPE beursvloer 
op dinsdagnamiddag, 

24 januari

IN CONTACT KOMEN @ IPPE

Meer netwerk en 
contactmogelijkheden 

zullen nog worden 
aangekondigd!

IPPEXPO.ORGIPPEXPO.ORG

#IPPE2023


