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SIAL, the world's largest food innovation marketplace 
From Sunday 19

th 
to Thursday 23

rd
 Octobre 2014 

at  Paris-Nord Villepinte Exhibition Center  

www.sialparis.com 

 

Dear Madam & Sir, 

We have the honour to invite you to the world's major 

agri-food event: SIAL, the 

multi-specialist exhibition, 

bringing all the food channels 

together under one roof, in 20 

clearly identified sectors. 

Sial 2014 focuses on the major 

challenges faced by the global food industry to offer you 

a comprehensive view of the food industry from 

manufacturing process and ingredients right through the 

finished product: Retail & trade, equipements products & 

services for food industry,  semi-processed food products 

& ingredients market.  

Headlines: 

* 6 000 exhibitors, 20 product sectors, participation of 

100 countries & 150 258 visitors.  

* An enhanced program of events: focusing on 

discovery, Gourmet pleasure, innovation, trends & 

understanding the markets. Seminars, demonstration, 

conferences and meetings enable you to access new 

unpublished information.  

* Innovation, SIAL DNA: 1002 innovative products 

entered, 403 innovations selected, 18 SIAL Innovation 

Awards  

* La cuisine by SIAL: the central reception area for 

catering professions; cooking demonstration, selection of 

gourmet food, a modern & experimental restaurant to 

stage innovative products displayed on SIAL 

To celebrate its 50
th 

anniversary, SIAL will organise a 

“50 Years, 50 Chefs” on Monday, 20 October! 
 

Don’t miss Sial 2014, the largest live observatory in the 

sector! 

In order to receive a special price for your entry ticket, 

kindly register directly on SIAL web-site:  

www.sialparis.com 

For further information and assistance, please do not 

hesitate to contact:  

Jeddah French Consulate/Promosalons 

  

الذي يقام بالتزامن مع   SIALندعوكم لزيارة معرض يسرنا أن 

أكبر تجمع  في مجال الغذاء في في    In-Foodو  IPAمعرضي 

  العالم والذي يقام في باريس  :

   23إلى الخميس    19من األحد  

  2014أكتوبر  

 حجة ذو ال   29 إلى   25الموافق من 

 هـ 1435
 

ل إن كنت مستورداً أو موزعاً للمواد الغذائية أو المشروبات بك

أنواعها ، عامالً في مجال التغذية أو الوجبات الجاهزة ، منتجاً 

للمواد الغذائية أو المشروبات  أو أي مجال يتعلق بالمأكوالت 

  تجمع المعارض هذا.فاحرص على ألال يفوتك 

رؤية شاملة  ،سوق الغذاء العالمي،   SIALيقدم لكم معرض 

 IPAأما معرض ية وعامة لكل المجاالت المتعلقة بالغذاء والتغذ

 أمافتجدون فيه المعدات واآلالت إلنتاج الغذاء والمشروبات 

 فتجدون فيه مكونات صناعة المواد الغذائية. In-Food  معرض
 

 قسم كما 20دول وموزعة على  100من  شركة عارضة 6000*  

ترتيب المعرض هذا العام تّم  ركة.ش 852051يزور المعرض 

 تّم االرتقاء بمستوى خدماتكما يسهل زيارته  بأسلوب جديد

تطوير خدمات االستعالمات باإلضافة إلى  االستقبال واالستراحات

 . والشركات العارضة وتحديد مواقع الخدمات

تركز على المنتجات الحديثة ، المأكوالت  اتومؤتمر اتندو *  

دراسات عن أسواق المواد عروض حيّة و .الراقية وكل جديد

 الغذائية ومعلومات جديدة عن تطور المنتجات.    

منتج  324: تّم اختيار  SIAL اإلبتكار مكّون أساسي لمعرض* 

 SIAL D’Orمنتج جديد ضمن جائزة  8220مبتكر من ضمن 

 *La cuisine by SIAL : مركز الوجبات الجاهزة وخدماتها

منتجات الراقية وعرض عروض حيّة ، مجموعة مختارة من ال

 . الحديثة والمبتكرةالغذائية الستعماالت المنتجات 

طاهياً يوم  05يحتفل المعرض بعيد ميالده الخمسين بمشاركة 

 أكتوبر. 05االثنين 

وتك فهو أكبر مرصد لقطاع فال تدع فرصة المشاركة في سيال ت
 المواد الغذائية

 

لمعرض يرجى لمخفضة السعر للحصول على بطاقات دخول       

 www.sialparis.com : التسجيل على الويب سايت

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بمكتبنا في جدة :

 بجدة  بروموسالون / في القنصلية الفرنسية

 3662 669 96612+فاكس      2689 668 96612+تلفون 

E-mail : promosalonsjeddah@yahoo.com 

 


