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domenii tematice

Amenajarea clădirilor în funcție de condițiile igienice și siguranța alimentară 
 Alergeni
 Certi�carea produselor alimentare, sisteme rapide de control etc.

Biotehnologie
 Biosenzori
 Noi produse alimentare (prebiotice, funcționale etc.)

Tehnologie de conservare. Ambalare activă și inteligentă
 Gaze în condiții super-critice
 Ambalare activă și recipiente noi, design eco, altele

Procese de automatizare și control
 Monitorizarea proceselor, senzori, comunicație, robotică etc.

Economie circulară
 Minimalizarea pierderilor post-recoltare
 Ciclul de viață
 Reutilizarea produselor alimentare derivate
 Design eco
 Alte domenii de interes pentru sectorul agro-alimentar

Tehnologii specifice apei
 Tehnologii de tratare a apei din acest sector.

A zecea ediție a Murcia Food Brokerage 
Event 2021 va prezenta cele mai recente 
creații din domeniul tehnologiei alimentare
Oferim astfel companiilor din diverse țări europene o oportunitate excelentă de a 
organiza întâlniri bilaterale cu scopul de a stabili acorduri de cooperare 
tehnologică legate de cele mai recente inovații din acest sector. 2021 este un an 
foarte special. Din nefericire, din cauza condițiilor cauzate de COVID-19, nu 
vom putea organiza evenimentul de brokeraj în mod �zic în 2021, ci exclusiv 
online, în mediul virtual.

evenimente paralele

Se vor organiza mai multe conferințe și prezentări în cadrul celei de-a zecea 
ediții a Simpozionului Internațional de Tehnologie Alimentară, unde se vor 
prezenta cele mai recente creații din acest sector. 

organizare

Murcia FOOD Brokerage Event este un eveniment gratuit organizat de Agenția 
de Dezvoltare Regională din Regiunea Murcia (INFO). Aceasta este o inițiativă a 
SEIMED Murcia, membră a Rețelei Enterprise Europe (EEN), sprijinită de 
Comisia Europeană. Murcia Food Brokerage Event este organizat în colaborare 
cu Centrul Tehnologic de Alimente și Conserve.

participanți
Evenimentul se adresează companiilor, universităților, centrelor tehnologice și 
institutelor de cercetare din întreaga Europă, cu diverse cereri și oferte avansate 
și inovatoare din domeniul tehnologiei alimentare. 


