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El futur de l’alimentació es reunirà a Barcelona: Free
From Food Functional & Health Ingredients Expo torna a
la ciutat els dies 7 i 8 de juny de 2022
•

Fira de Barcelona acollirà una edició renovada de la fira líder internacional de productes
‘Lliures de’, ecològics, vegans, funcionals, saludables i d’ingredients

•

L’esdeveniment és una oportunitat per a establir contactes, obtenir coneixements i fer
negocis

•

La nova edició anirà acompanyada de la Free From Expo Packaging, centrada en els
envasos sostenibles

La comunitat ‘Free From’ es reunirà a Barcelona els dies 7 i 8 de juny de 2022. La novena edició
de la Free From Food & Health Ingredients Expo tindrà lloc en el recinte de Gran Via Fira de
Barcelona per a presentar les últimes novetats i tendències en productes ‘Lliures de’, ecològics,
vegans, funcionals, saludables i d'ingredients.
“La consciència i les percepcions pels aliments funcionals i ‘Lliures de’ estan creixent
positivament, reflectint-se en un augment en la seva demanda. Aquests aliments abasten
requisits dietètics cada vegada majors i han demostrat tenir un acompliment poderós en
nombroses categories de venda minorista, des de refrigeris i menjars precuinats, fins a
congelats, confiteria i productes bàsics quotidians”, afirma Ronald Holman, director
de Free From Food & Health Ingredients.
La seguretat alimentària i la consciència dels beneficis per a la salut i el medi ambient estan
calant amb força en la indústria alimentària. La categoria ‘Free From’ engloba una creixent
gamma de necessitats dietètiques, al mateix temps que dona resposta a la demanda de
productes saludables, nutritius i responsables amb la societat i el medi ambient, que va en
augment. En aquest sentit, Free From Food & Health Ingredients Expo es presenta com una
estratègia clau per a donar resposta a les actuals necessitats alimentàries.
Amb un programa enfocat a fomentar i enfortir les relacions professionals, la novena edició
d'aquest esdeveniment internacional, organitzat per Expo Business Communications, revelarà
les últimes innovacions i les prediccions de mercat en matèria de productes i complements
alimentaris ecològics, vegans, sense lactosa, sense gluten, sense carn i lliures d'al·lergògens.
Al mateix temps, proporcionarà valuoses perspectives de mercat rellevants per a cadascun dels
cinc segments de l'exposició. “Els segments de la nostra fira estan interconnectats. Els nostres
expositors, tant fabricadors d'aliments com propietaris de marques, fusionen totes les
categories amb la seva estratègia de desenvolupament de productes”, afegeix Holman.
Un programa renovat i centrat en les relacions professionals
Free From Food & Health Ingredients Expo és més que una fira. És una oportunitat per a
establir contactes, obtenir coneixements i fer negocis. Un lloc clau per a posar en contacte els
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productes i marques d'alimentació i envasat més innovadors, saludables i respectuosos amb el
medi ambient amb els professionals de la salut i l'alimentació, els detallistes i els compradors
d’HORECA i l’hostaleria. I Barcelona es presenta com el lloc oportú.
“A Espanya tenim socis impressionants i essencials que donen suport al consum i el comerç de
productes en les nostres categories”, apunta Holman. “El paraigua ‘Free From’ ofereix un valor
afegit en cada pas de la cadena de producció d'aquests productes, des de la granja fins a la taula.
També agrega valor al model de negoci de cada empresa involucrada en aquest sector
d'aliments saludables, ja que els consumidors estan disposats a pagar més per aquests
productes nutritius i socialment responsables”, afegeix el director de l'esdeveniment.
Al llarg de dos dies, Fira de Barcelona acollirà una edició renovada de la Free From Food &
Health Ingredients Expo en la qual productors, propietaris de marques, investigadors,
professionals de l’alimentació, compradors i dietistes podran descobrir i aprofitar les noves
tendències i oportunitats d’aquest sector en expansió. Tant és així que l’organització espera
reunir fins a 8.500 visitants i 350 productors, fabricadors i figures clau de la indústria mundial
durant l’esdeveniment.
“Esperem complaure als nostres visitants d'alt nivell amb la presència activa de centenars de
marques internacionals pioneres i experts de la indústria durant l'atapeït programa de
conferències de dos dies”, expressa Ronald Holman. Al llarg de l’esdeveniment, els visitants
podran gaudir de conferències i seminaris de temàtica variada, així com participar en diverses
activitats de networking, matchmaking i taules rodones personalitzades.
Free From Expo Packaging i nous espais professionals
Aquesta nova edició anirà acompanyada de la Free From Expo Packaging, una fira centrada en
els envasos sostenibles. Així, els visitants podran submergir-se en les tendències i les últimes
novetats del sector de l'embalatge biodegradable i sostenible.
Paral·lelament, s'habilitaran nous espais professionals com l'Àrea de V-label, un exclusiu
aparador de compres veganes certificades, i els nous pavellons de projecció internacional, on
marques gratuïtes procedents de tot el món com Àustria, Bolívia, Xile, Finlàndia, Corea, Escòcia
i Polònia, tindran representació. Amb la incorporació d'aquests nous espais, Free From Food &
Health Ingredients Expo es presenta com l’esdeveniment més centrat i complet de la comunitat
‘Free From’.
La preinscripció a l'esdeveniment s'obrirà a principis de gener de 2022. Més informació sobre
l'esdeveniment i la prereserva d'expositors disponible en: barcelona.freefromfoodexpo.com
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