
 

 
Tercera edició a Barcelona 

 

 LA FIRA EUROPEA DELS SNACKS PRESENTA AL CCIB 
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES DELS APERITIUS SALATS 

 
 

• La 18 edició d’Snackex, amb 160 empreses expositores, reuneix avui i demà a 
Barcelona a 1.500 professionals del sector de més de 70 països  

 

Barcelona, 26 de juny de 2019.  

Xips de blat de moro, galetes salades, patates fregides, crispetes, pistatxos, pipes... La 
indústria dels aperitius salats es reuneix avui i demà, 27 i 28 de juny, al Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) en la 18 edició d’Snackex, el saló europeu 
més important dedicat al sector dels snacks. Més de 160 firmes internacionals mostraran 
innovadors aperitius i l’últim en maquinària industrial en una àrea d’exposició de 6.800 
metres quadrats. El saló es complementarà amb ponències i tallers i preveu l’arribada a la 
ciutat de 1.500 professionals de més de 70 països. 
 
Les empreses expositores presentaran els productes clàssics que compren els consumidors 
cada any però també els nous productes i tendències del mercat, equips de processament 
i envasat d’aperitius salats i fruits secs, serveis d’etiquetatge, equips de seguretat, logística 
o consultoria. A banda de la fira, l’esdeveniment incorpora conferències i tallers que 
permetran els professionals conèixer quin serà el desenvolupament dels aperitius salats en 
els pròxims anys i podran debatre aspectes d’actualitzat com els sistemes d’envàs i 
embalatges reutilitzables, noves tendències del mercat, seguretat alimentària o noves 
tendències en sabors,  entre molts altres.   
 
L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Europea d’Snacks (ESA) amb una periodicitat 
bianual, torna a Barcelona per tercera vegada, la segona que ho fa al recinte congressual 
del Fòrum  gestionat per GL Events. Els delegats de la conferència i els visitants de 
l’exposició es trobaran en una cita que ja s’ha convertit en imprescindible per als proveïdors 
de matèries primeres i de maquinària, fabricants d’snacks, importadors, exportadors o 
minoristes d’una activitat amb un gran impacte econòmic arreu del món.  

 
 

Més informació a  http://www.snackex.com/ 
 
 
Contactes de premsa:   
David Jiménez | CCIB | djimenez@ccib.es | 93 230 10 00 | 674 033 249  
Olivier Devaux | European Snacks Association | olivier@esasnacks.eu |  
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Sobre CCIB i GL Events 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del 
sud d’Europa, amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 
100.000 m² multifuncionals que inclouen el Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum CCIB, espais en els quals, des de 
la seva obertura el novembre de 2004 i fins al 2018, han acollit més de 1.370 esdeveniments de tota mena i prop de 
6,3 milions de delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat 
superior als 4.440 milions d’euros. 
 
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el 
Gremi d’Hotels de Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística 
de grans esdeveniments. 
 
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 
milions d’euros el 2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera 
un total de 40 espais per a esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), 
amb més d’un milió de metres quadrats de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La 
Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai o Sao Paulo, així com a Rio de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de 
creixement. A més, GL events Exhibitions compta amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live 
disposa d’una dilatada experiència en la prestació de serveis logístics i estructures temporals a prestigioses cites 
esportives i d’altres àmbits a nivell internacional. Entre les més recents destaquen l’Exposició Universal de Milà, la 
reunió anual de l’FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França o 
la COP22 de Marràqueix. 
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