BOOK NIS

Vem aí o mais novo evento do setor
de nutrição e ingredientes funcionais
para as indústrias alimentícia e
farmacêutica.
O NIS – Nutri Ingredients Summit reunirá as principais lideranças do segmento
para discutir inovações tecnológicas e tendências para o mercado.
Em novembro, as indústrias de alimentos, bebidas, suplementos e farmacêutica,
conhecerão o mais novo evento do setor de ingredientes com foco exclusivo em
saudabilidade, o NIS - Nutri Ingredients Summit, summit e exposição sobre inovações,
tecnologias e tendências para ingredientes e nutrição com foco em saudabilidade,
funcionais e nutracêuticos, para as indústrias de alimentos, bebidas, suplementos e
farmacêutica.

A PRIMEIRA FASE será realizada nos dias

09 e 10

de forma totalmente virtual, trazendo
palestras ao vivo e visitação on-line aos
de NOVEMBRO
espaços dos patrocinadores.

de 2020

A SEGUNDA FASE acontecerá já de
forma presencial, nos dias

24 e 25
de MAIO
de 2021

por meio de congresso e exposição
de produtos e serviços, no Centro de
Eventos Pro Magno, em São Paulo.

Sobre o NIS
O NIS traz como tema central discussões sobre como atender
aos novos hábitos de um consumidor cada vez mais exigente
e diversiﬁcado. Composto por conteúdo técnico de alta
qualidade e relacionamento B2B exclusivo para proﬁssionais tomadores de decisão, o evento apresentará
muita inovação, tecnologia e tendências para nutrição
e ingredientes, com foco em alimentos e bebidas
saudáveis, funcionais e nutracêuticos.
Especialistas debaterão com a indústria alimentícia,
fornecedores de ingredientes e inﬂuenciadores do
setor sobre o desenvolvimento nutricional da próxima
geração de produtos alimentícios e farmacêuticos, com
apelo de saudabilidade, funcionalidade, sustentabilidade e
que trazem benefícios nutritivos reais aos consumidores.

Nesta primeira fase em formato
on-line, os expositores e visitantes
poderão se conectar a uma plataforma virtual sem sair de casa ou de
qualquer lugar e ter acesso a conteúdo
técnico de qualidade, networking para
apresentação de produtos, discussão
com formadores de opinião, inﬂuenciadores e associações do setor com
foco em relacionamento e geração de
negócios.

PROPÓSITO
“O NIS nasce com o propósito de ser o novo
evento do setor, já que os outros que existiam
com esse foco em saudabilidade foram descontinuados. Nossa ﬁlosoﬁa é de sempre ouvir o
mercado e desenvolver o evento, principalmente o conteúdo do congresso, em parceria
com nossos patrocinadores e apoiadores,
visando as exigências do consumidor atual,
conectando fornecedores com a indústria
como um todo e também com nutricionistas,
que são essenciais na jornada do desenvolvimento de novos produtos”, explica Adriano
Pegorelli, Diretor Comercial da agência Ânggulo,
organizadora do NIS.

PROPÓSITO
Cassiano Facchinetti, sócio da GMF,
empresa que juntamente com a
Ânggulo desenvolveu o evento
NIS, acrescenta:
“O NIS já está chegando perto de 40 patrocinadores
conﬁrmados, sendo os principais fornecedores de
ingredientes especiais do mundo. Somado a isso,
não podemos deixar de falar do apoio das principais
associações e entidades do setor, que dão suporte e
credibilidade ao evento, ou seja, lançar um evento
novo com esse sucesso em tempos de pandemia
é realmente um feito grandioso e demonstra a
necessidade do setor para eventos com esse foco
e formato”.

NIS em números
Nos dois dias de evento, estima-se:

1.500

300

visitantes

Congressistas

40

14

patrocinadores

horas de
conteúdo
técnico

O novo
consumidor
Seguindo as tendências mundiais quanto à
nutrição, em que os consumidores estão buscando produtos mais naturais à medida que
adotam um estilo de vida mais saudável, a
indústria de alimentos, bebidas saudáveis e
funcionais apresenta uma taxa de crescimento maior, com ingredientes mais elaborados e
com alto valor agregado. Por isso os fabricantes têm investido cada vez mais recursos
em pesquisa e desenvolvimento para fabricação de novas aplicações, aumentando
assim a demanda por novos ingredientes,
soluções especiais e customizadas.

Mercado
• PIB: segundo a ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a indústria de
alimentos representa 9,6% do PIB e continua em crescimento.
• Alimentos ricos e fortiﬁcados: segundo
a Euromonitor, cerca de 28% dos brasileiros
consideram muito importante consumir alimentos nutricionalmente ricos e saudáveis.
• Previsão do setor: a própria Euromonitor
projeta mais de R$ 110 bilhões para o mercado de alimentos e bebidas saudáveis
ainda em 2020.

Perﬁl do visitante
O NIS é um evento B2B, como foco exclusivo no proﬁssional
técnico e tomadores de decisão da indústria de alimentos e
bebidas em geral, indústria farmacêutica, além de fabricantes de
suplementos alimentares, nutrição esportiva, produtos funcionais,
nutracêuticos, cosmocêuticos, alimentos orgânicos, plant-based, free
from, entre outros.

P&D

Marketing

Inovação

proﬁssionais técnicos
de desenvolvimento,
pesquisa e aplicação.

proﬁssionais de marketing das
principais marcas que estão sempre
atentas às novas tendências.

proﬁssionais que buscam
soluções inovadoras.

Produtos

Nutricionistas

Compradores

gerentes de produtos
que buscam constante
atualização em suas
estratégias.

sendo um proﬁssional fundamental
para a inﬂuência de consumo e disseminação de informações.

proﬁssionais que ﬁnalizam o
processo de compras do projeto.

Organização do evento
O NIS é organizado pela agência Ânggulo, que completou
15 anos em 2019 e desde 2007 atua no mercado de ingredientes, atendendo a grandes marcas nacionais e internacionais. O lançamento do NIS é a consolidação de uma estratégia bem deﬁnida e uma rede de relacionamentos pautada na
inovação, parceria e ética. “Buscamos ações que propiciem
experiências diferenciadas para os clientes dos nossos clientes. Temos o grande desaﬁo de tornar o NIS a principal
plataforma de soluções em ingredientes saudáveis e funcionais nos próximos três anos e, sem dúvida, o papel da
Ânggulo é fundamental nesse processo de evolução”,
conta Adriano Pegorelli, Diretor Comercial da agência.

Aliada à Ânggulo e também idealizadora do projeto, a
GMF – Global Marketing Fairs, mais nova startup do
setor de live marketing, traz conceitos inovadores e tecnológicos para o evento.
“Temos como objetivo desenvolver segmentos es-

A GMF tem como sócios fundadores Cassiano

pecíﬁcos da economia, através de feiras, eventos e

Facchinetti, que esteve à frente da empresa

produtos digitais, aproximando oferta, demanda e

alemã Koelnmesse por cinco anos, e somou

stakeholders desses setores, sempre com foco na

outros 10 anos de experiência em cargos de

geração de relacionamentos e negócios. Nossa ﬁlo-

liderança na UBM Brazil trabalhando no setor

soﬁa é de revolucionar o setor de live marketing,

de ingredientes, alimentos, indústria far-

desenvolvendo novas feiras e eventos em parceria

macêutica, entre outros. Juntamente com

com nossos clientes, que trazem benefícios claros e

Alexandre Gianesi, que também atuou como

retorno de investimento comprovado, através de

Diretor Financeiro da Koelnmesse entre

novas soluções. O nosso setor está passando por uma

outros negócios, com mais de 15 anos no

grande transformação, as demandas mudarão, mas

setor de TI e Bruno Maioli, ex-Diretor Opera-

os eventos continuarão essenciais para o desenvolvi-

cional da Koelnmesse e UBM Brazil, com mais

mento da economia”, explica Bruno Maioli, um dos

de dez anos experiência entregando eventos

co-fundadores da GMF.

de todos os portes para diversas indústrias.

Conheça alguns dos patrocinadores

do NIS

A Sensient tem como um de seus pilares estratégicos de
negócios, a inovação em produtos e sistemas de ingredientes
naturais para indústria de alimentos e bebidas. Durante o evento,
a empresa irá apresentar suas alternativas em corantes naturais
visando saudabilidade de produtos.
“Desenvolvemos uma linha chamada Avalanche, que

Teremos também toda a linha Microﬁne, que compõe

substitui o dióxido de titânio, um mineral amplamente

corantes naturais para confeitos com ótimo poder de

utilizado pelos segmentos de balas, confeitos, bebidas,

cobertura e aparência em tons vibrantes. Sem falar

entre outros. Alguns países europeus já sinalizam a

na linha SupraRed que é um exclusivo corante para

proibição do dióxido de titânio a partir de 2021 em pro-

aplicação em forneados com resistência a altas tem-

duções locais e, futuramente, deverão banir inclusive

peraturas de processo, algo que nenhum fabricante

de produtos importados. Avalanche é um produto que

global de corantes possui no mundo”, conta Gerson

confere os mesmos atributos, porém é um natural.

Leme, Presidente da Sensient.

O NIS está alinhado à proposta da Vogler em construir com a
indústria, alimentos mais saudáveis para o consumidor, de
acordo com as tendências mundiais.

“Será uma grande oportunidade de estarmos próximos

“Temos um vasto portfólio com extratos naturais,

a um público qualiﬁcado e ter condições de apresentar

ﬁbras, substitutos naturais de açúcar, proteínas,

as nossas grandes novidades”, aﬁrma Régis Inácio, Ge-

entre outros ingredientes. Além disso, nossa divisão

rente de Marketing da Vogler.

Vogler Systems estará preparada para uma nova

A empresa, que completou 30 anos em janeiro, sempre

plataforma de soluções completas, com foco na

teve como foco trazer para a indústria as melhores

alimentação saudável. Também desenvolvemos uma

soluções. Junto com as principais marcas mundiais,

linha plant-based que iremos apresentar no evento”,

durante o NIS, a Vogler apresentará o portfólio da sua

completa Régis.

plataforma de saudabilidade.

A Belpharma sabe da importância em participar e patrocinar eventos que agreguem valor e visibilidade aos produtos, por isso tem investido no NIS como liderança desses valores.
“Durante o NIS, vamos expor nossos produtos e

para o fortalecimento da nossa marca,

serviços relacionados ao mercado de gomas multi-

prospecção de novos clientes e também para

funcionais e vitamínicas. Pretendemos apresentar

conhecermos

e lançar no mercado, diferentes tipos de gomas e

tendências de mercado”, conta Marco Aurélio,

formulações exclusivas com probióticos funcionais.

Diretor Comercial da Belpharma.

Acreditamos que será uma grande oportunidade

e

acompanharmos

novas

Conheça o

Apoiador Estratégico do NIS
A ABIAM, principal associação que representa os
fornecedores de ingredientes e aditivos para
alimentos
A Associação a anos vem exercendo um papel fundamental no
desenvolvimento geral do setor de ingredientes e aditivos no
Brasil e, desta forma, em conjunto com as empresas Ânggulo e
GMF,

colocam

seus

focos

e

empenho

dirigidos

ao

desenvolvimento de ingredientes funcionais, tornando o evento
NIS, dentre outros, uma referência para o setor.
“Temos o prazer de anunciar que a ABIAM e NIS: Nutri
Ingredients Summit ﬁrmaram parceria com o objetivo de
cooperação

mútua

para

promoção,

divulgação

e

desenvolvimento do evento NIS, com foco no desenvolvimento
do setor de ingredientes e da indústria como um todo”, comenta
Hélvio Collino, Presidente do Conselho Diretor da ABIAM

Conheça os co-organizadores

do NIS

O NIS promete ser a feira de ingredientes mais focada no
fornecimento de informações cientíﬁcas. Desta forma,
para empresas, proﬁssionais de saúde e fornecedores,
trata-se de uma oportunidade ímpar para a obtenção de
informações cientiﬁcamente robustas.
“O NIS, juntamente com a Visanco, pretende trazer informações
atualizadas sobre as normas de suplementos alimentares e
tendências para o futuro considerando os blocos de referência
para a ANVISA, como EFSA (Europa), FDA, Health Canada e
outros”, comenta Antonio Osvaldo Coutinho, Diretor Geral da
Visanco.

Durante o NIS, a Equilibrium realizará o BHB Suplementos, um período de palestras e conteúdos focados
no mercado de suplementos. O evento chega ao mercado com um posicionamento único e cirúrgico: levar
informações e soluções para setor de alimentos frente a
necessidade latente de produtos mais nutritivos.
“A Sigla BHB signiﬁca Building Healthier Brands, ou seja, “construindo marcas mais saudáveis”. Assim, o NIS e a Equilibrium se complementam.
“A empresa trabalha prestando serviços à indústria de alimentos,
bebidas e suplementos focada em inovação e comunicação, principalmente para formadores de opinião na área da saúde como
nutricionistas”, conta Carolina Godoy, da Equilibrium.

O desenvolvimento dos ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas pode ser considerada
hoje o fator mais importante. E o ITAL sempre acolheu este setor, principalmente após o lançamento,
em 2014, do estudo Brasil Ingredients Trends 2020.
Durante o NIS, o ITAL disseminará conteúdo relacio-

tecnológica de Ingredientes Saudáveis (PBIS), parceria

nado a tendências e tecnologias, que será complemen-

com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

tado por assuntos regulatórios por parte da Visanco e

e a Universidade de São Paulo (USP), do Fraunhofer

nutrição e marketing por parte da Equilibrium.

Innovation Platform for Bioresources at ITAL, do

“Além de fazermos uma análise dos anos de lançamen-

TechStart Food Innovation e do The Good Food

to do Brasil Ingredients Trends 2020, pretendemos

Institute (FGI)”, aﬁrma Luis Madi, diretor de Assuntos

divulgar as mais recentes atividades relacionadas à

Institucionais do Instituto de Tecnologia de Alimentos

pesquisa

(ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

e

desenvolvimento

de

ingredientes

saudáveis, principalmente através da Plataforma Bio-

do Estado de São Paulo.

Evento virtual
Data
ON-LINE

Data
PRESENCIAL

09 e 10

de NOVEMBRO
de 2020

24 e 25

de MAIO
de 2021

Local do evento
PRESENCIAL
Centro de Eventos Pro Magno
Avenida Professora Ida Koib, 513
Jardim das Laranjeiras
São Paulo | SP

NEPTUNE
Neptune is the eighth planet.
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