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Šest ključnih značilnosti 
kaže na prihodnost 
slaščičarskih storitev: 

kakovost, italijanski duh, 
inovativnost, strokovnost, 
dizajn in strast. Sektor, ki se 
nenehno širi in dve razstavi, 
ki leto za letom rasteta, tako 
z vidika razsežnosti sejma 
kot strokovnosti 
razstavljavcev in 
obiskovalcev. Sejem je letos 
obiskalo več kot 200.000 
obiskovalcev, od tega 33.000 
tujih poslovnih obiskovalcev, 
ki so prišli iz 187 držav. 

Največ obiskovalcev je bilo iz 
Španije, Nemčije in Francije, 
pomemben delež 
obiskovalcev pa so zabeležili 
tudi iz držav Azije in 
Amerike, začenši s Kitajsko 
in ZDA. 

NOVI TRENDI TER VIZIJA 
SLAŠČIČARSTVA V 
PRIHODNOSTI 

Na skupno 129.000 m² 
razstavnega prostora se je 
predstavilo 1250 
razstavljavcev iz več kot 30 
držav. Navezovali so nove 

poslovne stike ter se seznanili 
z novimi trendi ter vizijo 
slaščičarstva v prihodnosti. 
Organiziranih je bilo več kot 
1300 dogodkov v znamenju 
inovacij, novih trendov, 
strokovnega usposabljanja ter 
mednarodnosti. Sigep – 
mednarodni sejem 
obrtniškega slaščičarstva in 
sveta kave ter A.B. Tech Expo 
– mednarodni sejem 
tehnologij in izdelkov za 
pekarstvo, sta z rekordnimi 
številkami ponovno potrdila 
svoj vodilni položaj na 

svetovnem trgu. Dva sejma 
IEG, katera je v soboto 18. 1., 
otvoril italijanski minister za 
kulturno dediščino, kulturne 
dejavnosti in turizem Dario 
Franceschini, sta leto začela s 
potrditvijo svoje vloge kot 
močne gonilne sile za razvoj 
industrije, ki temelji na 
obrtniških spretnostih in 
kakovosti ter svetu 
predstavlja italijansko 
slaščičarsko tradicijo. Sigep 
in A.B. Tech Expo sta tako 
dogodka, ki ju ne gre 
zamuditi, saj prikazujeta 
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Več kot 200.000 obiskovalcev in 
33.000 tujih poslovnih obiskovalcev 

Na velikem sejmišču v Riminiju je od 18. do 22. januarja letos v organizaciji IEG – Italian 
Exhibition Group potekal 41. mednarodni sejem gelata, slaščic, peciva in kave, skupaj s sejmom 

tehnologij in izdelkov za pekarstvo A.B. Tech Expo, ki se je tokrat odvijal že šestič. 

Piše: mag. Matjaž Žigon, MŽ Consulting & Fairs



nove trende v slaščičarski 
industriji in sta hkrati 
stičišče, kjer se srečajo posel, 
tekmovanja in strokovno 
usposabljanje.

VRHUNSKI DOGODKI 
2020

V petih sejemskih dneh so se 
zvrstile številne vrhunske 
prireditve, kot je že 
tradicionalno in edinstveno 
za Sigep. Gelato World Cup, 
najpomembnejše svetovno 
tekmovanje v izdelavi 
obrtniškega sladoleda, je 
letos potekalo že devetič, na 
njem pa je tekmovalo 11 ekip 
iz celega sveta. Dogodek je 
potekal v organizaciji Italian 
Exhibition Group - IEG in 
Gelato e Cultura s.r.l.. Slavila 
je Italija, na stopničkah pa sta 
ji sledili Japonska in 
Argentina. Vsaka od 11 ekip 
se je predstavila s svojo 
tekmovalno temo. 
Zmagovalci so svoje 
spretnosti pokazali na temo 
»Skrivnosti gozda« z ledeno 
skulpturo jelena, ki kuka izza 
grmovja ter sadno-
sladoledno torto. Japonska je 
zasedla drugo mesto na temo 
»Glasbene rože« ter 
Argentina tretje na temo 
»Pirati s Karibov«.
Potekale so tudi številne 
druge vrhunske prireditve 
kot so: 
The Star of Sugar World 
Championship - 
mednarodno tekmovanje v 
izdelovanju sladkornih 
skulptur, katere idejni oče je 
Roberto Rinaldini, Italian 
Pastry Championships, 
SIGEP Giovani - namenjen 
mladim bodočim 
slaščičarjem ter Bread in the 
City, mednarodno 
tekmovanje v peki kruha. 
Kavna arena pa je gostila 
Italian Barista 

Championships - sedem 
tekmovanj posvečenih kavi, 
na katerih si tekmovalci 
lahko pridobijo vstopnico za 
prestižna svetovna prvenstva 
World Coffee Events.

VISION PLAZA KOT 
OBSERVATORIJ 
SLAŠČIČARSKIH STORITEV

Letos je bil na sejmu 
predstavljen Vision Plaza 
kot observatorij slaščičarskih 
storitev, ki pa ni bil le 
prostor, ampak možganski 
trust, v katerem so v petih 
sejemskih dneh potekale 
številne pogovorne oddaje. 
Strokovnjaki iz slaščičarskega 
sektorja so delili svojo vizijo, 
kako se navade potrošnikov 
spreminjajo, kakšni so trendi 

izven doma ter vpliv inovacij 
v prihodnjem letu. Zaradi 
tega je bil Vision Plaza cenjen 
kot iskalec novih smeri na 
svetovnem trgu, ki se 
nenehno razvija, še zlasti v 
času zajtrka.
Sigep in A.B. Tech Expo 
podpirata podjetja 
zahvaljujoč partnerstvu z 
največjimi trgovinskimi 
združenji: 
Acomag in UIF-Gruppo 
Prodotti per Gelato, 

Consorzio Sipan, Italmopa, 
Aibi-Assitol, SCA-Specialty 
Coffee Association in Fipe 
Confcommercio. Vse bolj pa 
se krepi sodelovanje z ITA - 
Italian Trade Agency na 
področju oglaševalske 
kampanje na glavnih ciljnih 
trgih ter pri vabljenju 
poslovnih obiskovalcev in 
strokovnjakov na sejem.
42. edicija sejma Sigep bo 
potekala od 16. do 20. 
januarja 2021.

Razstavljavci na sejmu Sigep 
2020 s področja Alpe – 

Jadran so bili:
- iz Slovenije:

ROKMAR d.o.o.
VALMAR GLOBAL d.o.o.

VALMAR d.o.o.
- iz Hrvaške
IZO D.O.O.

Svesa food-beverages j.d.o.o. 
- Let's Pizza
- iz Srbije

DADEX D.O.O.
HANI INTERNATIONAL 
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Če bi želeli razstavljati ali poslovno obiskati sejem SIGEP 
2021 v Riminiju se obrnite na uradno predstavništvo IEG za 

področje Alpe-Jadran. 
MŽ Consulting & Fairs

Predstavništvo IEG za področje Alpe-Jadran 
www.mz.consulting.org

alessandro@mz-consulting.org
+38617543658
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