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W dniach 19-22 marca 2019 r. odbędą się w Dakarze Międzynarodowe Targi Spożywcze i Targi Opakowań dla
Przemysłu Spożywczego (SENEFOOD i SENEPACK). To największe takie wydarzenie w Afryce Zachodniej!
PAIH zaprasza polskie ﬁrmy do uczestnictwa w największych targach spożywczych w Afryce
Zachodniej SENEFOOD & SENEPACK - Dakar, 19-22 marca 2019 r.

Senegal jest bramą do przeszło 100-milionowego rynku ośmiu państw Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej
ze wspólną walutą i strefą wolnego handlu. We francuskojęzycznej Afryce jest drugi po Wybrzeżu Kości Słoniowej
ze średnim wzrostem gospodarczym 5,4%, w ciągu ostatnich 5 lat.

Rynek przetwórstwa spożywczego w Senegalu otwiera duże możliwości dla inwestycji zagranicznych. Ogromny
potencjał produkcyjny surowców pierwotnych (warzyw i owoców), prawie nieistniejący rynek przetwórstwa
spożywczego i ogromny wolumen importu produktów spożywczych przetworzonych, otwiera duże możliwości dla
polskich producentów i eksporterów.

W dniach 19-22 marca 2019 r. odbędą się w Dakarze Międzynarodowe Targi Spożywcze i Targi
Opakowań dla Przemysłu Spożywczego (SENEFOOD i SENEPACK). To największe takie wydarzenie w
Afryce Zachodniej!

Podczas targów polskie ﬁrmy będą miały okazję uczestniczyć w spotkaniach B2B z ﬁrmami z Senegalu, Nigru,
Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Burkiny Faso, Gambii czy Ghany.
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Targi obejmują następujące sektory:
Producenci wyrobów mlecznych, słodyczy, kawy, makaronów itd.
Maszyny do przetwarzania żywności
Producenci opakowań spożywczych i maszyn
Technologie recyklingowe dla opakowań
Surowce i produkty pośrednie dla opakowań
Usługi cateringowe / restauracje
Przemysł rolno-spożywczy
Siew i nawozy
Hodowla zwierząt
Dostawcy wyposażenia hotelowego
Przemysł rybny i mięsny
Mrożonki, wina, drób, produkty lokalne, owoce i warzywa
Transport, logistyka, magazynowanie

Oferujemy:
bezpłatne korzystanie ze stoiska PAIH podczas targów,
bazę danych ﬁrm senegalskich zajmujących się importem i dystrybucją produktów spożywczych,
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doradztwo oraz pomoc w organizacji spotkań B2B.

Warunki uczestnictwa: wysłanie zgłoszenia do 3 marca 2019 r.

W celu rejestracji i otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z ekspertem biura w Dakarze:
Karolina Pisarek
tel.: +221 784 396 146
e-mail: karolina.pisarek@paih.gov.pl

Informujemy, iż przelot, zakwaterowanie i wszystkie wydatki związane z pobytem w Senegalu są na koszt
uczestników.
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