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Nagy öröm számunkra, hogy a harmadik
Sirha Budapest sikerét oszthatjuk meg Önnel!
A szigorúan szakmai kiállítás és a világszínvonalú programok
ötvözésével, a két új szakmai szövetséggel való együttműködéssel és az új pavilon megnyitásával a Sirha Budapest
2018-ban a fejlődésről, növekedésről és természetesen az
újdonságokról szólt.
Ne hagyja ki a következő rendezvényt
2020. február 11-13. között! ”

A közép-kelet-európai régió
élelmiszeripari, sütő- és
cukrászipari, szálloda és
vendéglátóipari, csomagolóipari és gasztronómiai szakembereinek találkozóhelye
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Golobits Miklós ügyvezető igazgató,
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ERŐSÖDŐ SZAKMAI TÁMOGATÁS
A Sirha Budapest 2018 mellett, most először a Magyar Pékszövetség és a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete is letette voksát. Ennek
köszönhetően a pék- és cukrásziparban tevékenykedő vállalkozások a kávéipari
cégekkel közösen külön pavilont és versenyhelyszínt is kaptak, tovább szélesítve
az eddig is jelentős szakmai kínálatot.

PÁRATLAN PROGRAM KÍNÁLAT SZÁMTALAN
VERSENNYEL, ÉS BEMUTATÓVAL ÉS KONFERENCIÁVAL
A Sirha kiállítások egyik alapelve, hogy összehozza a szakkiállítást a
versenyekkel és bemutatókkal, lehetőséget teremtve a látogatóknak, hogy a
saját területükön kiemelkedő neves szakemberekkel találkozzanak. A budapesti
kiállítás olyan eseményeknek adott otthont, mint a Bocuse d’Or magyar
döntője, a Sirha Budapest Desszert Verseny, az International Catering
Cup magyar döntője, az Omnivore Budapest vagy a Közétkeztetési
Szakácsverseny országos döntője, melyek közül az utóbbi három most
először került megrendezésre a kiállításon.
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A kiállítás magas színvonalú
megrendezése nagy mértékben elősegítette
új üzleti kapcsolatok létre jöttét.

rádió és TV hír

www.sirha-budapest.com
A Sirha Budapest, a Sirha nemzetközi hálózatának tagja

Az év legjelentősebb szakmai eseménye,
az élelmiszeripar és a HoReCa szektor
legrangosabb szakkiállítása kétségtelenül a
Sirha Budapest 2018 volt.
A 2014-ben induló szakkiállítást a
HUNGEXPO ezen iparágakban szerzett
tapasztalatait felhasználva helyezte sikeres
alapokra, melyben a METRO
immáron harmadszor, mint kiemelt szakmai
partner vett részt.
Takács Árpád, HoReCa célcsoport specialista,
METRO

A Sirha Budapest méltó környezetben,
világszínvonalon valósult meg, szakmai
eseményekben, versenyekben bővelkedő
kiállítás volt, melyek színesítették a
programot, és sok látogatót vonzottak.
Kovács László, elnök, Magyar Vendéglátók
Ipartestülete
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