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Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Participe nunha edición especial que conxuga  
o mellor para facer negocio

A exposición non deixará 
indiferente, pois o sector 

aproveitará esta posibilidade 
para amosar os seus mellores 

produtos 

O seu contacto con 
distribuidores e importadores 

suporá un gran beneficio para 
vostede, no noso empeño 
de ofrecerlles oportunidades 
comerciais

A celebración do Xacobeo 
despois de 11 anos e o 
25 aniversario do noso 

recinto serán un importante 
reclamo que formará parte do 

seu completo programa

O salón alimentario SALIMAT ABANCA ten lugar no 
marco da feira de referencia na Comunidade galega, 
Abanca Semana Verde de Galicia. 

En 2021 celebra a súa vixésimo cuarta convocatoria, 
unha cita que poñerá as súas fortalezas a disposición 
da súa empresa coa máxima seguridade para tódolos 
participantes:



Quere beneficiarse da gran eficacia dos nosos  
Encontros Internacionais de Compradores

Unha fórmula que responde ás súas esixencias

As reunións B2B son recoñecidas 
polos expositores deste salón como 
unha magnífica ferramenta para abrir 
mercados. 

Comprobe as súas vantaxes:

SALIMAT ABANCA 2021 permitirá a entidades como 
a súa formar parte dun gran punto de encontro 
alimentario.

Un espazo máis que necesario no que se crearán 
as mellores sinerxías entre a súa exposición e o seu 
programa.

Será unha magnífica mostra de produtos artesáns, 
propostas diferenciadas e gran distribución que se 
complementará con showcookings de recoñecidos 
chefs, catas, o espazo  Alinova ou encontros con 
tendas gourmet e bloggers. Unha engrenaxe perfecta 
para realzar a oferta presente.

?¿

Unha selección de 
primeiro nivel: 

 
composta por destacados 
compradores nacionais e 
internacionais, e tamén 
importantes cadeas de 
distribución alimentaria.

O interese das dúas 
partes como premisa: 

 
as reunións configúranse 

segundo os seus intereses 
e os da demanda, 

para maximizar as súas 
posibilidades de acordo.

Multitude de contactos 
só por ser expositor: 

 
permítenlle mostrar os 

seus produtos a decenas 
de distribuidores e 

importadores, o que doutro 
xeito suporía para vostedes 

un gran investimento.



Os nosos sectores
  Produtos Alimentarios:

- Ecolóxicos
- Gourmet
- Artesáns
- De Calidade Certificada
- Cárnicos
- Lácteos

- Viños-licores
- Bebidas
- Aceites
- Conservas
- Pastelería e panificación
- Outros

  Gran distribución
  Venda directa gran consumo e gastronomía
  Institucións

Resultados que melloran para vostede

SALIMAT ABANCA non parou de medrar nos 
últimos anos, tanto en resultados numéricos como en 
satisfacción por parte de expositores e visitantes. Na 
súa última cita:

Participaron 247 
expositores directos, 

aumentando un 12%

Ampliou u seu programa, 
con máis de 70 

actividades distintas

Mostrou 80 innovacións 
alimentarias en Alinova

Rexistráronse 128.066 
visitantes ao celebrarse con 

Abanca Semana Verde de Galicia

Propiciou 1.500 reunións nos 
seus Encuentros Internacionais, con 

29 importadores e distribuidores 
(un 16% máis) de 17 países (un 21% máis)



Onde se celebra SALIMAT ABANCA

Todas as claves para interaccionar co consumidor

?¿

Cando e como terá lugar a feira?¿

Terá lugar na  Feira Internacional de Galicia ABANCA, 
o maior parque de exposicións do noroeste 
peninsular.

O recinto está situado na localidade de Silleda, a 
un paso da súa cidade de referencia, Santiago de 
Compostela.

Conta cunhas magníficas infraestruturas: máis de 
400.000 m² de superficie, dos cales destínanse a 
exposición 35.000 m² cubertos (distribuídos en varios 
pavillóns) e 55.000 m² ao aire libre, ademais de 27.000 
m² de zonas verdes.

Os seus pavillóns, o seu auditorio, as súas múltiples 
salas e os seus espazos exteriores confírenlle unha 
gran versatilidade. A eles súmanse os seus amplos 
aparcamentos, un ring verde e mesmo un heliporto, 
o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e 
necesidades.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

3-5
setembro 2021

Datas Horarios

Venres: 
De 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana:
De 10:00 a 21:00 horas

Ámbito

Internacional

Carácter

Principalmente profesional
o primeiro día.

Público xeral
a fin de semana.

SALIMAT ABANCA conta con gran efectividade para 
que vostede poida contactar directamente coa canle 
de distribución e tamén co público xeral.

A importancia do consumidor final quedou patente 
na actual situación de crise, revalorizándose como 
prescritor de produto. E o certame ofrece o mellor 
escenario para presentarlle propostas, testar novida-
des e coñecer o seu feedback.

Contacte con nós

Beatriz Lareo Tallón 
 629 828 639 
 salimat@feiragalicia.com  

Xestión comercial, contratación de 
servizos e publicidade/patrocinios

Dirección comercial

José Carlos Rodríguez Salgueiros
 619 342 085
 josecarlosrodriguez@feiragalicia.com 

Xestión e coordinación de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 


