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A contagem regressiva já começou!
Em menos de 100 dias a Fi South America 2012 abrirá suas 

portas. 
Não é simplesmente mais um evento do setor, é o principal e 

maior evento para ingredientes alimentícios da América Latina!
A edição 2012 será um marco na história desse acontecimento 

que, no Brasil, iniciou sua brilhante trajetória em 1997. A edição 
2012 irá pulverizar todos os recordes anteriormente alcançados:
•	 14.000 profissionais qualificados da indústria alimentícia;
•	 500 marcas presentes no evento;
•	 20.000m² - maior evento já realizado na América do Sul;
•	 4° maior evento mundial do setor;
•	 palestras e congressos de alto nível técnico;
•	 presença de mais de 4.000 visitantes estrangeiros.

Todos os grandes players do setor  - fornecedores e com-
pradores - estarão presentes. Se você ainda não reservou o 
seu espaço, aproveite esses últimos dias para adquirir um dos 
poucos lugares ainda disponíveis.

Boa leitura!

Marcia Fani
Editora responsável
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