
Website
https://host.fieramilano.it/en

Data: 22-26. 10. 2021

Localização

Strada Statale del Sempione 28,
20017, Rho, Milão, Itália

Setores
Equipamento de Foodservice;
Padaria, Pizzaria e Massas; Café e
Chá; Bares, Máquinas de Café e
Venda Automática; Gelataria;
Pastelaria; Móveis; Louça.

Nº Expositores
2.249 Expositores de 55 Países
(Expectável)

Nº de Participantes
950 Compradores e profissionais de
Hotelaria oriundos de 80 Países.

Horário Expositor
8h30– 19h.

Horário do Visitante
9h30 – 18h30 (Entrada Permitida
Apenas para Operadores
Comerciais).

Caracterização da Feira

A HostMilano é uma exposição internacional dedicada ao setor

do foodservice e da hotelaria. Realiza-se de dois em dois anos,

oferecendo tudo o que é necessário para construir um negócio

de sucesso, nomeadamente, matérias-primas, produtos

semiacabados, maquinaria, equipamentos, mobiliário, louça de

mesa - estando focada nas tendências, tecnologias e inovação do

setor. A exposição conta com a realização de mais de 800

eventos no período da sua duração.

Perfil do Expositor

A exposição alberga três macro áreas:

• Móveis, Louça de Mesa; Tecnologia

• Café, Chá, Bar, Máquinas de café, Vending

• Foodservice, Equipamento, Padaria, Pizza, Massas

Um formato de exposição único que combina especialização

vertical com afinidade na cadeia de suprimentos, oferecendo

uma visão geral internacional de mudanças, modelos de

consumo e novos formatos no mundo da hotelaria. Em 2021 a

exposição conta com 2.249 expositores – um aumento de 3,8%

comparativamente à anterior, oriundos de 55 países diferentes,

onde se destacam:

1º Alemanha

2º Espanha

3º França

4º Estados Unidos da América

5º Reino Unido

6º Países Baixos
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Breve Caracterização do Setor – Foodservice e Hotelaria
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O segmento de foodservice e Hotelaria contempla entidades como restaurantes, cafetarias, serviços de

catering, hotéis, entre outras. O mercado mundial de foodservice atingiu um valor de 2,334 mil milhões de

dólares em 2020 – sendo expectável que o mercado cresça a uma taxa de crescimento anual composta

(CAGR) de cerca de 5% durante 2021-2026.

A crescente procura de personalização e inovação nas opções do menu alimentar está entre os fatores-chave

que impulsionam o mercado global de foodservice.

É importante destacar a posição do mercado Italiano em que a cozinha italiana em 2019 valia 236 mil

milhões de euros (contra 209 mil milhões de euros em 2017, +6,3%) e representava 18% do mercado global

de restaurantes de serviço completo

Em 2020, o mercado mundial da hotelaria atingiu 3486,77 mil milhões de dólares americanos e estava

previsto um crescimento para 4132,5 mil milhões de dólares americanos em 2021 a uma taxa de

crescimento anual composta (CAGR) de 18,5%.

Até 2025 espera-se que o mercado atinja 5297,78 mil milhões de dólares com uma CAGR de 6%.

O crescimento deve-se principalmente às empresas que reorganizaram as suas operações e recuperaram do

impacto da COVID-19 - que anteriormente tinha levado a medidas restritivas de contenção envolvendo

distanciamento social, trabalho remoto e o encerramento de atividades comerciais que resultaram em

desafios operacionais. A Ásia Pacífico era a maior região do mercado global da hotelaria, representando 45%

do mercado em 2020. A América do Norte foi a segunda maior região, representando 25% do mercado

global da hotelaria e África era a menor região do mercado global da hotelaria.

Setores Participantes

Equipamento de Foodservice

A HostMilano é um ponto de referência oferecendo uma ótima

apresentação das empresas expositoras ao mesmo tempo que apresenta

e fornece previsões das tendências futuras no seguimento foodservice.

Será possível contactar com equipamentos, máquinas para o

processamento de alimentos e para lavagem e uma gama completa de

soluções de ponta dedicadas à restauração.
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Padaria, Pizza, Massas

A HostMilano é um centro industrial internacional graças à presença de

empresas de topo e a uma gama completa de produtos dedicados à

cadeia de fornecimento de padaria, pastelaria, confeitaria, massas e

pizzas. Irão decorrer oportunidades de formação, bem como sessões de

formação especializada. Serão analisadas tendências do mercado, as mais

recentes tecnologias e os formatos mais inovadores.

Café, Chá

A HostMilano contará com torrefatores selecionados, importadores,

produtores e agentes da indústria dos cinco continentes, bem como as

principais empresas mundiais. Serão realizadas reuniões exclusivas

concebidas em parceria com intervenientes e associações de alto nível

para uma exploração aprofundada do mundo multifacetado do café e do

chá.

Bares, Máquinas de Café e Vending

A qualidade dos produtos e inovação dos serviços, novas tendências,

ferramentas e fórmulas dedicadas ao universo dos bares, para assegurar

uma distinção entre empresas e fomentar o diálogo entre os vários ramos

de produção, serão aspetos presentes na HostMilano.

Gelataria

A HostMilano irá contar com entidades focadas em produtos semi-

acabados, máquinas e a última geração ao nível de soluções de

refrigeração. Será possível conhecer soluções de ponta em modelos que

respondem a todo o tipo de necessidades de refrigeração profissional,

armazenando produtos preparados e apresentação ao público.
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Pastelaria

A HostMilano contará com a presença de grandes produtores de

matérias-primas, acessórios e equipamentos para laboratórios

profissionais de confeitaria. Estarão presentes na exposição designers de

renome internacional e mestres pasteleiros.

Móveis

A HostMilano coloca a hotelaria no centro da sua atuação, voltando-se

para soluções com dimensões diferenciadas, funcionais e cativantes,

concebidas e implementadas em parceria com arquitetos, designers e

diretores de arte de renome internacional.

Será possível contactar com os formatos mais originais, concept stores e

layouts "híbridos", para além de todas as tecnologias mais inovadoras,

características de todas as áreas do mobiliário.

Louça

A HostMilano dá grande atenção às soluções de mesa, apresentando as

ideias mais originais e inovadoras, sem negligenciar as soluções clássicas

e a tradição. Talheres, roupa de mesa, porcelana, loiça, copos e

acessórios - tudo o que é necessário para um "cenário" perfeito em cada

contexto, estação e local – estarão presentes na exposição.

Fiera Milano Official app

A feira dispõe de uma aplicação que permite planear e agendar a
experiência empresarial em locais de exposição.

Permite localizar no mapa o stand ou procurar qualquer expositor,
bem como muitas outras funcionalidades.
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Perfil do Visitante

A exposição contará com a participação de 950 Compradores e Hoteleiros, de 80 Países, onde estarão
presentes gestores de compras e decisores – a entrada na exposição será apenas permitida a operadores
comerciais.

58%

6%

23%

13%

Atividades dos Compradores

Distribuidores, importadores, grossistas

Cash & Carry , Venda a retalho em massa,
Grupos de Compra

Grupos Hoteleiros,  Restaurantes,
Cafetarias, Gelatarias, Pastelarias,
Padarias

Eventos

A HostMilano oferece mais de 800 eventos: techno-cooking, performances e concursos de alto conteúdo

inovador e artístico com a participação dos maiores chefs, profissionais do café e mestres de Gelataria,

Chocolate e Pastelaria.

A organização da HostMilano dispõe de uma calendarização diária dos eventos que se irão realizar durante

a exposição, que pode consultar em:

• 23 de Outubro - https://host.fieramilano.it/content/dam/man-host/eventi/palinsesto-host-2021-
eng/PALINSESTO%20HOST%20_ENG%20(23).pdf

• 24 de Outubro - https://host.fieramilano.it/content/dam/man-host/eventi/palinsesto-host-2021-
eng/PALINSESTO%20HOST%20_ENG%20(24).pdf

• 25 de Outubro - https://host.fieramilano.it/content/dam/man-host/eventi/palinsesto-host-2021-
eng/PALINSESTO%20HOST%20_ENG%20(25).pdf

• 26 de Outubro - https://host.fieramilano.it/content/dam/man-host/eventi/palinsesto-host-2021-
eng/PALINSESTO%20HOST%20_ENG%20(26).pdf

Para mais informações acerca dos eventos e horários dos mesmos consulte:
https://host.fieramilano.it/en/eventi/topics.html
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Caracterização do Mercado – Itália

Política Governamental: Após a Segunda Guerra Mundial, a 2 de Junho de 1946, os italianos votaram num

referendo para substituir a monarquia por uma república. Uma Assembleia Constituinte elaborou uma nova

constituição, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1948. O atual primeiro ministro é Mário Draghi e o

presidente Sergio Mattarella.

Demografia: A população atual da Itália estima-se em 60.356.270 habitantes, correspondendo a 0,78% da

população mundial total. Cerca de 69,5 % da população é urbana e a idade média em Itália é de 47,3 anos.

Economia: Prevê-se que a economia italiana cresça cerca de 5% este ano, de acordo com o Banco de Itália

(2021). O crescimento no próximo ano prevê-se que abrande para 4,5%.

Em ambos os anos, a expansão será impulsionada por investimentos, que "aumentarão significativamente"

graças à redução da incerteza associada à pandemia da COVID-19, às baixas taxas de juro e aos projetos

financiados pelo Fundo de Recuperação da União Europeia.

Língua de Negócios: Apesar de algumas pessoas comunicarem em inglês e francês no âmbito do negócios, o

italiano é o idioma comum.
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Infraestruturas:

Itália apresenta uma melhor posição, em relação a Portugal, no Logistics Performance Index, ocupando o

21º lugar face ao 23º de Portugal.

Contactos

Para informações adicionais sobre como participar na feira com o apoio da NERLEI, contacte NERLEI –
Associação Empresarial da Região de Leiria através dos seguintes contactos:

• Telefone: +351 244 890 200

• E-mail: internacional@nerlei.pt
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Customs
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International
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Tracking &
Tracing

Timeliness

Itália Portugal

Scale: 1: Low; 5: High;
Source: World Bank, 2021.
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