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INTRODUCERE

Ediția a 9a evenimentului Murcia 
Food Brokerage 2019 va prezenta 
cele mai recente creații în domeniul 
tehnologiei alimentare, oferind 
companiilor din diferite țări 
europene o oportunitate excelentă 
de a organiza întâlniri bilaterale în 
vederea stabilirii unui acord de 
cooperare tehnologică în legătură 
cu cele mai recente inovații din 
acest sector. Acest eveniment se 
concentrează și pe căutarea de 
parteneri pentru proiectele de 
colaborare H2020.

EVENIMENTE ASOCIATE

O serie de conferințe și prezentări 
vor avea loc în cadrul celui de-al 
9-lea Simpozion Internațional 
privind Tehnologii Alimentare, în 
cadrul căruia vor � prezentate cele 
mai noi creații din acest sector.

ORGANIZARE

Murcia FOOD Brokerage Event 
este un eveniment gratuit, 
organizat de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională din regiunea 
Murcia (INFO). Aceasta este o 
inițiativă a SEIMED Murcia, 
membră a Enterprise Europe 
Network (EEN), susținută de către 
Comisia Europeană.

Evenimentul Murcia Food 
Brokerage este organizat în 
colaborare cu AINIA (Institutul 
Tehnologic Agrofood) și Centrul 
pentru Tehnologia Alimentelor și 
Conservării.
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arii tematice

Design igienic al facilităților și al siguranței 
alimentare

Alergeni
Autenti�carea produselor alimentare, a 
sistemelor de control rapid, etc 

Biotehnologie
Biosenzori

   Noi produse alimentare (prebiotice, funcționale  
   etc.)

Tehnologie de conservare. Ambalaj activ și 
inteligent

Gaze în stare supercritică
Ambalare activă și ambalaje noi, design 
ecologic, altele

Procese de automatizare și control
Procesul de monitorizare, senzori, comunicare, 
robotică, etc

Economie circulară
Minimizarea pierderilor după recoltare
Ciclu de viață
Reutilizarea subproduselor alimentare, inclusiv 
a apei
Design ecologic
Alte domenii de interes pentru sectorul 
agroalimentar

participanți

Participarea este deschisă companiilor, 
universităților, centrelor tehnologice și institutelor 
de cercetare din întreaga Europă cu cereri și oferte 
tehnologice avansate sau inovatoare.

termene

Înregistrarea și prezentarea ofertelor și 
cererilor de tehnologie: 
3 mai, 2019

Cerere de întâlnire bilaterală: 
De la 1 martie la 7 mai 2019

data

14 - 15 mai, 2019.

locație
Auditorio y Centro de Congresos 
Víctor Villegas
(Clădire atașată la auditoriu).
Av. Primero Mayo, s/n.
30007 Murcia (SPAIN)

informații

INFO (Regional Development Agency 
of Murcia)

Victoria Diaz 
mail to: Victoria.Diaz@info.carm.es
Tel. +34 968 35 78 49
      +34 968 36 28 00

înregistrare

https://murciafood2019.b2match.io/ 
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