Misión directa

FEIRA TECNOLÓXICA

ANUGA FOODTEC 2021

23 - 26 marzo 2021
Colonia | Alemania
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

1

MISIÓN DIRECTA ANUGA FOODTEC 2021

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), no programa de misións
tecnolóxicas, está a organizar unha acción entre os días 23 e 26 de marzo
de 2021, coa visita a feira Anuga FoodTec.
A finalidade da misión é poder coñecer as primicias presentadas a nivel
internacional para a industria alimentaria. Os asistentes poderán ver
innovacións, e solución tecnolóxicas relativas a: food packaging, food
processing,
seguridade
alimentaria,
automatización,
dixitalización,
medioambiente e enerxía, loxística e I+D.
O interese da asistencia a esta feira débese ao claro enfoque tecnolóxico, ao
amplo rango de tecnoloxías avanzadas especialmente orientadas á industria
de alimentación e bebidas, á importancia das empresas que participan no
evento e á posibilidade de establecer relacións e contactos con diversos
axentes e para coñecer as últimas tendencias e innovacións.
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A edición 2021 ten como tema principal a dixitalización da producción. A
industria 4.0 abre oportunidades totalmente novas ás empresas da industria
alimentaria e de bebidas en canto á creación de redes e a automatización
dos seus procesos. O requisito para isto é a conexión de sistemas
intelixentes de produción, empaquetado e loxística, unha fábrica intelixente.
Os expositores da Anuga FoodTec reúnen a todos os sectores chave da
industria nun só lugar e mostran en vivo e en acción como a transformación
dixital pode ser deseñada e implementada con éxito - en todas as industrias
e procesos.
Na pasada edición de 2018 esta feira contou coa participación de máis de
50.000 visitantes de 155 países quen tiveron a oportunidade de coñecer as
innovacións de máis de 1.600 empresas expositoras. Todo isto confirma a
Anuga FoodTec como a feira internacional máis importante para o sector
alimentario.
Condicións de participación
A misión directa do Clusaga inclúe o apoio a xestión (viaxe, aloxamento e
entradas), elaboración da axenda conxunta con actividades adicionais e o
apoio aos custos de viaxe e aloxamento. Estar adscrito a un apoio na liña
IG208 del IGAPE no ano 2020.

Máis información
Para máis información, contactar no email info@clusaga.org ou no teléfono
981 556 062.
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