
TAXA DE ÎNREGISTRARE 200 €

Profil vizitatori
manageri, proprietari, antreprenori şi specialişti din brutării, cofetării, patiserii, gelaterii,  
ciocolaterii, cafenele, unităţi HoReCa

Profil expozanți
furnizori de echipamente, ingrediente, accesorii, ustensile, consumabile, concepte şi soluţii 
complete pentru afacerile de profil

VIZITATORI EXPOZANŢI EVENIMENTE CONEXE

Restaurante, baruri, cluburi, cafenele, ceainării, hoteluri, pensi-
uni, bistrouri, unităţi fast food, firme de catering, cantine, săli 
de evenimente, magazine de tip hipermarket,  
supermarket, cash & carry, comercianţi pentru acest sector

Vizitatori din ţări precum: Republica Moldova, 
Austria, Serbia, Polonia, Ungaria, Italia, Germania 
etc.

13%

Cofetării, laboratoare de cofetărie, gelaterii, ciocolaterii, 
gogoșerii, fabrici de fursecuri sau biscuiţi; comerţ cu produse 
de cofetărie, gelaterie

Producători din domeniile: panificaţie, patiserie, morărit; 
comercianţi produse de panificaţie, patiserie, morărit; pizzerii, 
covrigării, fabrici de paste făinoase

Vizitatori din România87%

Alte activităţi

30%

34%

31%

5%

Frunizori pentru domeniile: panificaţie, patiserie, cofetării, 
laboratoare de cofetărie, pizzerii, morărit41%

Furnizori pentru restaurante, baruri, cluburi, cafenele, ceaină-
rii, hoteluri, pensiuni; bistrouri, unităţi fast food, firme de 
catering, cantine, magazine de tip hipermarket, supermarket, 
cash & carry

39%

Furnizori pentru gelaterii, ciocolaterii, gogoșerii, covrigării17%

Alte servicii (finanţare, asociaţii, etc.)3%

42%
specialişti (brutari, 
cofetari, patiseri, 

bucătari) cu putere de 
decizie

7%
furnizori, magazine 
de tip hipermarket, 

supermarket, cash & 
carry

46%
manageri, directori, 
şefi de producţie din 
sectoarele panificaţie, 

cofetărie, HoReCa

5%
altele

2009

5.025

2010

9.109

2011

12.078

2012

14.297

2013

20.603

2014

19.821

2015

21.147

2016

21.296

2017

21.575

2018

21.811

2019

20.926

De ce merită să fii expozant GastroPan?

Pentru că este locul unde teh-
nologia de ultimă generaţie, 
trendurile actuale și specialiștii 
au contact direct cu publicul 
ţintă (antreprenori și factori de 
decizie ai companiilor din do-
meniu), fiind singura expoziţie 
de acest gen din ţară.

Pentru că reprezintă oportu-
nitatea de a intra într-o comu-
nitate de specialiști organizată 
în jurul acestui eveniment. Fir-
mele care expun la GastroPan 
sunt producători și distribuitori 
de tehnologii, produse și ser-
vicii inovatoare.

Pentru că soluţiile prezentate 
la GastroPan se adresează tu-
turor tipurilor de clienţi, de la 
producătorii industriali la cei 
artizanali, iar oferta de soluţii 
prezentate de expozanţi este 
concepută pentru a satisface 
chiar și cele mai inovatoare 
planuri.

Panificație-patiserie
Categorii:
• Pâinea Anului fabricată industrial în România
• Pâinea Anului realizată artizanal în România
• Creaţie artistică din aluat de panificaţie
• Produse de patiserie

Cofetărie
Categorii:
• Tort (Tortul Anului)
• Creaţie artistică în pastă de zahăr
• Creaţie artistică din ciocolată 

Gastronomie
Categorii:
• Preparate culinare
• Sculptură în legume şi fructe

TIP STAND Până la 20 m2 21-40 m2 41-80 m2 81-120 m2 Peste 121 m2

1 LATURĂ LIBERĂ 86 euro/m2 82 euro/m2 79 euro/m2 76 euro/m2 73 euro/m2

2 LATURI LIBERE 90 euro/m2 86 euro/m2 83 euro/m2 80 euro/m2 77 euro/m2

3 LATURI LIBERE 94 euro/m2 90 euro/m2 88 euro/m2 85 euro/m2 82 euro/m2

TIP INSULĂ 
(4 LATURI LIBERE)

- 94 euro/m2 93 euro/m2 90 euro/m2 87 euro/m2

2009

40

2010

75

2011

92

2012

107

2013

132

2014

120

2015

132

2016

133

2017

133

2018

152

2019

133

Numărul expozanților la edițiile anterioare (2009-2019)

Tarife expoziționale

Numărul vizitatorilor la edițiile anterioare (2009-2019)

Contact pentru vizitatori: 0732 575 556 Contact pentru expozanți: 0733 313 043 Contact pentru concurenți: 0756 610 883

*în cazul standurilor standard se percepe o taxă suplimentară de 7 euro/mp, care include construcţia 
standurilor și dotările standard
**în cazul standurilor personalizate se percepe o taxă suplimentară de 2 euro/mp, care include accesul 
la utilităţi în perioada de amenajare/dezafectare și avizarea planurilor de stand

Showuri culinare și de coacere live

Demonstrații practice la standurile expozanților

Workshopuri/prezentări/lansări de produse/degustări

Concursurile GastroPan

Firme din străinătate precum: Italia, Germania, Spania, SUA, 
Franţa, Grecia, Serbia, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, 
Polonia, Olanda, Turcia, China, Egipt etc.

Firme din România67%

33%

(Suprafaţa de bază minimă ce 
poate fi solicitată: 6 mp)



Panificație-patiserie-morărit: 
utilaje, mobilier și echipamente pentru brutării; linii complete de panificaţie și patiserie; 
cuptoare de toate tipurile şi tehnologiile; pungi, cutii, hârtie de ambalat, cadouri, ambalaje 
din hârtie și carton pentru industria alimentară; ingrediente; soluţii software și hardware 
pentru brutării, patiserii; vitrine; autoutilitare; soluţii de curăţare și igienizare; design interior; 
tăvi, forme și alte ustensile, energie electrică/gaze naturale etc.

Gelaterie: 
echipamente, consumablie pentru gelaterii; mașini de preparat îngheţată; arome, esenţe, 
coloranţi, aditivi pentru gelaterie; variegato, topping, sisteme de stabilizare a îngheţatei, 
bază pentru îngheţată soft, siropuri pentru mașini de îngheţată stradale, siropuri concen-
trate pentru dozatoare etc.

Cofetărie: 
mobilier, utilaje, echipamente, ustensile și accesorii pentru cofetării; gamă largă de ingre-
diente, arome pentru cofetărie, premixuri instant pentru umpluturi de cofetărie, umpluturi 
de fructe pentru cofetărie, creme preparate pentru cofetării, marţipan, frișcă, fondant etc.; 
ustensile și accesorii; ambalaje profesionale pentru cofetării; soluţii software specializate 
pentru cofetării; ornamente pentru decorarea torturilor etc.

HoReCa: 
mobilier și diferite echipamente pentru toate sectoarele din industria alimentară; frigidere 
profesionale, vitrine frigorifice, şoc freezer alimente, instalaţii și utilaje frigorifice; hote pro-
fesionale; specialităţi de ceaiuri din întreaga lume; soluţii inovative pentru hoteluri, restau-
rante, fast food-uri, care vor reduce costurile; produse fine de panificaţie congelate rapid, 
produse gastronomice; textile; energie electrică/gaze naturale etc.

Cafea:
espressoare, aparate de cafea, frape; cafele și ceaiuri rare; soluţii unice pentru cafeaua 
espresso etc.

TEHNOLOGII  TRENDURISOLUȚII INOVAȚII

DATE CHEIE GASTROPAN

SOLUȚII EXPUSE

PRINCIPALUL EVENIMENT B2B ANUAL  
AL SPECIALIȘTILOR  

DIN PANIFICAȚIE, COFETĂRIE, HORECA

Contact: 0733 313 043
info@gastropan.ro
www.gastropan.ro

VĂ AȘTEPTĂM!

#gastropan
Save the date!

XII.

#gastropan

FRECVENȚĂ

ADRESA

INTRARE

DATA

EXPOZANȚI

TIP expoziție internațională, tip B2B

România, Arad – Expo Arad

XII.

pe bază de invitație/talon de acces

anuală

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 300

peste 130 furnizori din 22 de țări

12-14 martie 2020

3 zile

selectați, peste 20.000 profesioniști

joi-sâmbătă, 1000 - 1800

LOCAȚIA

DURATĂ

EDIȚIA

VIZITATORI

PROGRAM DE VIZITARE

Cu sprijinul:Organizator concursuri

Organizatori:

revista operatorilor din alimentaţia publică

12-14 MARTIE 2020

12-14 MARTIE 2020
EXPO ARAD | ROMÂNIA

EXPO ARAD | ROMÂNIA

ediția a XII.-a

TEHNOLOGII
INOVATOARE

LANSĂRI DE 
PRODUSE

DEMONSTRAȚII

CONCURSURI

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ
de SOLUȚII ºi TEHNOLOGII

pentru panificaþie, cofetãrie, patiserie,
morãrit, paste fãinoase, pizza, ciocolaterie, gelaterie,

cafea, bar, alimentaþie publicã, gastronomie ºi HoReCa

www.gastropan.ro


