
O eventO
O mercado de 

alimentos e bebidas 
nutracêuticas, funcio-
nais e de suplementos 
alimentares vive um 
momento de inova-
ção e discussões. A 
Vitafoods Europe e 
a Finished Products 
Expo aconteceram em 
Geneva no pavilhão 
Palexpo, e recebeu 
mais de 11.500 par-
ticipantes, um cresci-
mento de 27% em re-
lação a 2010. A edição 
da Vitafoods Europe 
e FPE 2011 foram as 
mais movimentadas 
dentre todas as edições da história 
destes eventos. Estiveram presentes for-
necedores de ingredientes, fabricantes 
de suplementos dietéticos e provedores 
de equipamentos e serviços, mostrando 
seus lançamentos, assim como especia-
listas da indústria discutindo os mais 
recentes desenvolvimentos que estão 
revolucionando este mercado.                                       

A Vitafoods Europe recebeu 7.500 
visitantes, um aumento de 23% em 
relação a 2010; 4.257 visitaram o FPE, 
132% a mais que em 2010. O aumen-
to também se refletiu no número de 
expositores presentes, mais de 500 
empresas, incluindo 100 na Finished 
Products Expo, mostrando crescimento 

Visitação da Vitafoods Europe e FPE 2011 cresce mais de 25%.

em relação ao ano passado.
Falando do sucesso do evento, o dire-

tor Chris Lee, comentou: “A variedade 
de expositores e os temas abordados 
no congresso deste ano, reforçaram 
a Vitafoods Europe e a FPE como os 
principais eventos no calendário da 
indústria de ingredientes de alimentos 
e bebidas nutracêuticas e funcionais. 
Havia uma atmosfera muito positiva 
em todo o evento neste ano, uma re- 
flexão estimulante do crescimento que a 
indústria pode presenciar”.

Foram expositores da Vitafoods Eu-
rope os principais fornecedores e fabri-
cantes internacionais de ingredientes, 
como a Bio Serae Laboratories, DSM 

Nutritional Products, EPAX, Cognis 
(parte da BASF), e Frutarom Health 
and Naturex. Os expositores da Finished 
Products Expo incluíram VSI, Zuccari, 
FrieslandCampina Creamy Creation,  
Polaris e Medex. O evento também 
reuniu visitantes de diversos setores, 
incluindo alimentos, suplementos 
alimentares, matérias-primas, bebidas 
funcionais e nutricosméticos.

Nora Albiez, da Cognis  GmbH, expo-
sitora  da Vitafoods Europe, comentou: 
“O evento é ótimo para se encontrar com 
os clientes em um único lugar, bem como  
desenvolver novos contatos profissionais. 
É o lugar certo para a nossa empresa 
estar, e o evento melhora a cada ano”.

Palestras, semináriOs 
e cOnferências

Entre as principais atrações pre-
sentes este ano na Vitafoods Europe, 
estavam: The Supplier Seminar Theatre, 
New Products Zone, EAS Advisory Ses-
sions, VitaTrend, Mintel New Products 
e Consumer Insights Pavilion, além do 
Fórum de discussão, com profissionais 
da indústria compartilhando os seus 
conhecimentos e ideias sobre como 
aumentar as oportunidades comerciais 
no etor nutracêutico europeu, que está 
em franca expansão.

Com uma gama de serviços e solu-
ções sendo apresentados pelas empresas 
para os visitantes, o Service Pavillion for-
neceu uma área de parada única, como 
ponto de encontro para as melhores 
soluções para o setor. Fornecedores de 
serviços e equipamentos na exposição 
incluíram os especialistas em substitutos 
de gordura e emulsificantes Mantrose 
UK, fabricantes de contrato Microz BV, 
Coswell Spa e Colostrum Technologies.

Mantendo os visitantes informados 
e atualizados com os mais recentes 
produtos do mercado em expansão, o 
Supplier Seminar Theatre foi uma atra-
ção muito popular.  O programa gratuito 
com duração de três dias permitiu que 
os visitantes vissem os produtos do pa- 
vilhão de exposições em ação e ouvissem 
diretamente dos especialistas as ideias 
por trás deles, mais um serviço oferecido 
pela Vitafoods Europe. A Danisco France 

deu uma visão única de seu ingrediente 
inovador de fibra, o Litesse®. Apresen-
tado pela Gerente de Saúde e Nutrição 
do Grupo de P&D, Kirsti Tiihonen, que 
informou sobre como o ingrediente 
oferece uma gama de benefícios para 
os utilizadores finais, incluindo uma 
melhor saciedade e saúde digestiva, 
entre outros.

Com base na crescente demanda 
por conceitos inovadores de alimentos 
voltados para beleza, Martin Walter, 
especialista da empresa fornecedora de 
gelatinas, Gelita, falou aos visitantes 
sobre as últimas perspectivas científi-
cas para peptídeos de colágeno e como 
eles estimulam as funções corporais. 
Também como parte do Supplier Semi-
nars, Steve Mellor,  da Croda Europe, e 
Andrew Jackson, da International Fish 

Oil and Fishmeal Organization, deram 
uma palestra intitulada “Ensuring the 
responsible sourcing and supply of  
omega-3 ingredients” (Garantindo  o 
abastecimento responsável e o forneci-
mento de ingredientes ômega-3), inves-
tigando as últimas descobertas sobre a 
ética de terceirização de um dos setores 
mais procurados de ingredientes. 

A EAS Advisory Sessions também 
ofereceu aos visitantes uma oportuni-
dade única de encontrar e discutir este 
assunto com especialistas reguladores, 
atualizando-se com as fórmulas de 
produtos mais recentes, rotulagem e 
reivindicações de toda a Europa. Os 
visitantes receberam conselhos perso-
nalizados gratuitos e soluções sobre 
como aderir com sucesso às últimas 
políticas para alimentos e nutrição, 

A FORÇA DA INDÚSTRIA 
NUTRACÊUTICA E FUNCIONAL
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e ter seus produtos aprovados para o 
mercado europeu.

Rhonda Piper, da Emerson Eco- 
logics, comentou: “É minha primeira 
vez na feira, o evento estava excelente 
em termos de mercado nutracêutico eu-
ropeu. Consegui visitar vários eventos; 
os supplier seminars foram ótimos e foi 
um ótimo lugar para interação social. Eu 
também tive algumas conversas interes-
santes no EAS sobre os regulamentos e 
padrões europeus”.

Tão informativo quanto, a Vitafoods 
Europe Conference atualizou os con-
gressistas sobre as principais mudan-
ças regulatórias que afetam o setor 
e destacou os avanços mais recentes 
nas pesquisas dos últimos 12 meses. 
O programa incluiu palestras sobre a 
influência das referências alimentares 
ingeridas, nutrição e envelhecimento, 
e peptídeos de colágeno em alimentos 
voltado para a beleza. As apresentações 
também exploraram saúde do intestino, 
alergia e intolerância alimentar, e saúde 
mental, com palestrantes como a do Dr. 
Thomas Henkel, da Intermed Discovery, 
Matthew Incles, da Leatherhead Food 
Research, Ewa Hudson  da  Euromonitor 
International e  o  Dr.  Rob Winwood, da 
Martek Biosciences.  

Lindsey Ormond, da Premier Foods, 
falou sobre a conferência: “As sessões 
foram muito úteis na obtenção de ins-
piração para o desenvolvimento de 
produtos. Eu, particularmente, gostei   

Confira o portfólio da Vitafoods

Vitafoods Asia 
7 a 9 de setembro de 2011

Asia World-Expo, Hong Kong 
www.vitafoodsasia.com

 
    

 
 

  
 

 

Vitafoods Europe and FPE
22 a 24 de maio de 2012

Geneva Palexpo
www.vitafoods.eu.com 

www.finishedproductsexpo.com

Vitafoods South America 
28 a 29 de março de 2012

Centro de Convenções Frei Caneca - SP
www.vitafoodssouthamerica.com

da   sessão   sobre   nutrição esportiva, 
que teve uma ênfase equilibrada tanto 
na teoria  quanto  na  aplicação  prática 
dos  alimentos e suplementos. A apre-
sentação do trabalho do Dr. Wallis sobre 
a iniciativa de inovação do Lucozade 
Sport na GSK também foi realmente 
interessante”.

fPe - finisheD 
PrODucts exPO

Na Finished Products Expo, FPE, o 
Tasting Bar mais uma vez atraiu filas de 
visitantes ansiosos para provar alguns 
dos mais novos conceitos no mercado 

de produtos acabados. As inovações em 
exposição incluíram ômega-3 Gummy 
Worms, da Nordic Naturals Worms; com-
plexo vitamínico Stress B, da Vitaforce; 
e um alto teor de proteína substituto 
de refeição instantânea, da Prinsen 
V.B.  Houve degustação  e  votação  dos 
visitantes para  eleição  das  principais 
novidades em alimentos e bebidas. Os 
vencedores deste ano foram a Sweet 
Dreams da Anlit, a Choco-Speculoos 
Protein Bar da Nutribio, Pomegranate 
Berry Drink Sticks da NOW Internatio-
nal, Pomegranate Blueberry Weight Ma-
nagement  Drink da  FrieslandCampina 
Creamy Creation, Nuts/Seeds da VSI, 
assim como Probi AB para o seu suco 
de fruta probiótico ProViva.

A Finished Products  Expo  também 
apresentou produtos de ponta através 
da New Products Zone, onde uma série 
de  novos conceitos foram apresentados.  
Popular entre os visitantes como um 
primeiro porto de escala para ajudá- 
los a decidir qual setor visitar, a New 
Products Zone destacou centenas de 
novos conceitos que foram lançados 
exclusivamente na feira ou chegaram 
ao mercado nos últimos meses. Novos 
produtos em exposição incluíram o 
suplemento Superba™ Krill Oil, da  Bio-
Marine; Zeta  Colest®, da Erbozeta S.P.A, 
que mantém os níveis de colesterol; e 
o novo Cardio Concept, da Polaris, um 
ativo 100% natural em atividade feito a 
partir de produtos marinhos.

Mark Blake da  Glanbia Performan-

ce Nutrition, expositor na Finished 
Products Expo, comentou: “O evento   
contou com a presença de visitantes 
qualificados e que compõe toda a cadeia 
do setor. É realmente um momento único  
para o mercado  de suplementos dietéti-
cos e nutracêuticos europeu e a melhor 
feira do ano para nós”.

Destaques e 
Premiações

Entre as novidades da Vitafoods 
deste ano, o Business Nutraceutical & 
Technology Awards (NBTAs), recebeu  
um  número significativo de empresas 
em busca de um dos oitos prêmios. 
Depois de  ter sido pré-selecionados  
pelo comitê julgador, que incluiu 
o Dr. Kevin Robinson, Dr. Simon  
Wheeler e Dr. Sybille Buchwald-Werner, 
os vencedores foram presenteados com 
prêmios em um exclusivo jantar de 
gala do NBTA. Os vencedores deste ano 
incluíram líderes em especialidades 
químicas da Croda, que ganhou como 
"Campanha de Marketing Mais Eficaz", 
pelo PureMax.

Levando o prêmio de "Melhor Novo 
Produto Finalizado", a Ingredia Nutri-
tional ganhou por seu produto Refuel &  
Repair, uma bebida de recuperação ino-
vadora para esportes que contém 30g de 
proteína. Também na disputa, a Omni 
Active Health Technologies ganhou o 
prêmio de "Ingrediente mais Inovador", 

pelo Capsimax™, um extrato de pimenta 
que é ideal como parte do programa de 
controle de peso.

Falando do NBTAs, Christopher 
Watt, da Via Media, comentou: “A 
participação de executivos seniors da 
indústria nutracêutica e de negócios 
mais amplos em conjunto com o alto   
volume de contribuições recebidas, 
colocou o NBTA firmemente no mapa”.

Outra novidade este ano foi que 
grandes empresas, como  Coca-Cola   e   
Marks  &   Spencer, apresentaram uma 
mesa-redonda  exclusiva do NBTA sobre  
o  futuro de  produtos  de  controle  
de  peso  e percepção de alimentos 
saudáveis.

Falando do evento deste ano, o dire-
tor do evento, Chris Lee, comentou: “A 
indústria de nutracêuticos se expandiu 
muito durante o último ano e dentro das 
sessões  das conferências, destacamos 
o quão  vital é para os profissionais 
acompanhar as tendências e novidades 
do setor. Será realmente interessante ver 
como as tendências tomam forma ao 
longo dos próximos meses e estamos 
ansiosos para atualizar a indústria mais 
uma vez em 2012”.

Após sua última aquisição, onde 
a Informa Exhibitions Brasil parte do 
Informa Group, adquiriu a BTS Feiras e 
Eventos, operadora de diversos eventos 
para a indústria de A&B, dentre eles, a 
Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, 
TecnoSorvetes, MercoAgro, TecnoCar-

ne, entre outros, já é hoje a 2ª maior 
operadora de feiras de negócios para a 
América Latina e a maior para  a  indús-
tria alimentícia. Desta  forma  o  grupo 
pretende cada vez mais, fornecer à este 
mercado e seus correlatos, as   principais   
tendências e novidades mundiais, se 
tornando assim a principal plataforma 
de conhecimento e crescimento para o 
setor no Brasil e América Latina.

Organização no Brasil
Contato Comercial

Tel.: (11) 3017-6926 
thomas.steward@informaexpo.com.br 

Contato de Marketing
Tel.: (11) 3017 6944 HYPERLINK 
vivian.lima@informaexpo.com.br

Organização  Internacional

Event Director
Tel.: (+44) 20 7071 7036

chris.lee@informa.com
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