
PARTNERYSTĖS PASIŪLYMAS



BAF 2019

Virš 70 įmonių pristatė savo produkciją

Daugiau kaip 9000 parodos lankytojų

25% lankytojų – maisto industrijos specialistai

33 renginiai – pramoginis/edukacinis turinys 
skirtas parodos lankytojams, vertinantiems ir 
ieškantiems išskirtinio skonio produktų, kulinarinių 
naujovių, mėgstantiems gaminti  ir mėgautis 
maistu

48% parodos ploto - užsienio dalyvių stendai.

DIDŽIAUSIA BALTIJOS ŠALYSE MAISTO IR 
GĖRIMŲ PARODA

ATSAKINGAI = TAUPIAI IR TVARIAI

SKONIS – GYVENIMO BŪDAS

BAF 2018:



BAF 2019: AUDITORIJA

Parodos dalyviai:
smulkaus ir vidutinio verslo atstovai,
maisto gamybos ir prekybos 
įmonės, 
ūkiai ir ūkininkai iš Lietuvos ir 
užsienio, 
gaminantys nišinius maisto 
produktus, gėrimus ir kt. produktus.

Parodos lankytojai*:
B2B profilis 

59% parodos tema siejasi su profesija:  33% - HoReCa
specialistai-profesionalai, 10% – didmeninės /mažmeninės 
prekybos atstovai.

18% - virėjas/konditeris; 
15% - restoranų, kavinių savininkai; 
15% - studijuoja panašią profesiją;
10% - maisto produktų pardavėjai; 
3% maisto technologai.

B2C profilis

Gero maisto mėgėjai;  Žmonės, mėgstantys gaminti;  Žmonės, 
ieškantys naujų skonių ir gastronominių naujovių.

32% - vidutinės ir aukštesnės pajamos (869 ir aukštesnės nei 
1159 EUR); 
52% - amžius nuo 20 iki 39 m.; 
65% - Vilniaus m. ir 14% Kaunas;
71% - aukštasis išsilavinimas

*2018 m. apklausos duomenys



BAF 2019: TIKSLAI
B2B: vieta, kurioje susitinka HoReCa
sektoriaus atstovai su Lietuvos ir
užsienio nišinių, inovatyvių, naujomis
technologijomis grįstų produktų
gamintojais.

B2C: trijų dienų renginys, kuriame
atrandami įdomiausi, Lietuvoje ir
užsienyje gaminami produktai, vyksta
degustacijos - interaktyvus, įtraukiantis
formatas, sveikos mitybos skatinimo
renginiai.

Pagrindinės temos:

Maisto grandinės trumpinimas

Gastronomijos naujienos ir maisto
tendencijos

Mitybos įpročiai ir atsakingas vartojimas,
akcentuojant maisto švaistymo temas.



BAF 2019: 
IŠSKIRTINĖS 
NAUJIENOS

DALYVIAMS
Dviejų dienų konferencija maisto ir gėrimų
pramonės atstovams
Industrijos vakarėlis
BAF apdovanojimų vakaras
Visuotinis maisto furgonėlių (angl. food trucks)
suvažiavimas ir geriausių furgonėlių rinkimai

LANKYTOJAMS
Jaunųjų Baltijos šefų pasirodymai
Teminės parodos dalyvių ekspozicijos (ūkininkų
turgus, nišinės parduotuvės, vegan alėja)
Kūrybinės dirbtuvės su kviestiniais svečiais
Atsinaujinusi Virtuvės studijos programa
Interaktyvūs maisto ruošimo meno performansai /
eksperimentai
Kulinarijos industrijos profesionalų diskusijos ir
pranešimai



Atsižvelgiant į šių metų parodos temas, kuriame
bendras erdves, pastatytas iš natūralių,
perdirbtų, ne pirmą kartą naudojamų medžiagų.
Tai erdvės, kurių lankytojai nenorės praeiti.
BAF TURGELIS – pagal prekybininkų, smulkių
gamintojų ir ūkininkų poreikius bus konstruojami
prekystaliai, kuriamas jaukaus, modernaus
turgelio pojūtis.
FOODTRUCK ALĖJA – visuotinis Lietuvos maisto
furgonėlių suvažiavimas vainikuojantis šiltąjį metų
sezoną. Vyks geriausios virtuvės, geriausio
įvaizdžio ir publikos favorito rinkimai.

Lankytojų patogumui įrengsime minkštąsias
zonas lauke ir viduje, mėgautis Jūsų gaminiais.

KAIP PARODA 
ATRODYS 
ŠIEMET?



BAF TURGELIS

Techniniai reikalavimai derinami pagal poreikį



PARTNERYSTĖS 
POZICIJOS

PROGRAMOS DALIES PARTNERIS
Produktų Jaunųjų šefų pasirodymams tiekimas 
ir galimybė pristatyti savo veiklą/produkciją 
Virtuvės studijoje

TURGELIO ŪKININKAS/KRAUTUVĖLĖ
Prekystalio išsipirkimas ūkininkų ir smulkių 
verslininkų turgelyje, prekiavimas savo 
produkcija, gyvas kontaktas su pirkėjais

INDUSTRIJOS VAKARĖLIO PARTNERIS
Pagalba rengiant parodą vainikuojantį, išskirtinai 
maisto ir gėrimų pramonės atstovams skirtą 
vakarėlį savo produkcija/paslaugomis



KVIEČIAME JUS TAPTI 
G.ASTRONOMINĖS 
ODISĖJOS DALIMI

Susisiekime:
Giedrius Petkevičius
info@easyproduction.lt

+370 645 76485

E A S Y  l o g o t i p a s  /  P O Z I T Y VA S

AČIŪ!


