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Fòrum Gastronòmic Girona

El Fòrum Gastronòmic Girona es celebrarà del 
18 al 21 de març de 2023, amb moltes novetats, 
reformant i ampliant el seu programa d’activitats 
fins a quatre dies.

Presentació

Català
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Fòrum Gastronòmic Girona

La voluntat és oferir un esdeveniment d’alt nivell exclusiu per al sector professional 
i crear una nova proposta rigorosa i amb contingut de qualitat per al públic 
aficionat de la gastronomia.

Durant el cap de setmana, els dies 
18 i 19 de març, s’oferirà un conjunt 
d’activitats en diversos escenaris ubicats 
en el centre neuràlgic de la ciutat, 
amb l’objectiu de difondre i apropar la 
gastronomia a tots els públics

Els dies 20 i 21 de març l’activitat 
s’ubicarà a l’Auditori-Palau de 
Congressos i a la Fira de Girona, 
centrada exclusivament en el sector 
professional de la gastronomia. Hi 
haurà una àmplia i especialitzada fira 
d’expositors al Palau de Fires, que 
serà una de les grans atraccions de 
l’esdeveniment i que s’ampliarà al pis 
superior del Palau de Fires. 

Al llarg d’aquestes dues jornades també 
es podrà participar en ponències 
i debats amb professionals del 
sector, monogràfics de cuina, tallers, 
concursos, etc. 

Una programació específica que s’està 
treballant directament amb el sector, 
per convertir el Fòrum Gastronòmic 
Girona en un veritable centre de debat, 
influent en la presa de decisions i líder 
en la implantació d’estratègies comunes 
en benefici de la gastronomia i la 
restauració. 

Som el punt de trobada entre 
professionals, empreses, productors 
alimentaris i amants de la gastronomia; 
el lloc on intercanvien els seus 
coneixements i experiències, i on tant 
la cuina com el servei de sala hi tenen 
representació. 

El nostre objectiu és oferir un Fòrum 
de qualitat, amb varietat d’expositors i 
potencials compradors, tant nacionals 
com internacionals, però sense perdre 
l’essència que ens caracteritza.
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Fòrum Gastronòmic Girona

Trets característics  
Fòrum Gastronòmic Girona

Volem seguir sent pioners en el sector 
foodservice i un referent on descobrir nous 
models de negoci i les últimes tendències 
gastronòmiques.

Oferim un ampli ventall de possibilitats on 
adquirir noves competències, habilitats i visions 
estratègiques.

Enguany, apostem encara més pel talent 
i la formació, donant-los un paper més 
protagonista i proposant noves activitats 
relacionades. 

Posem el focus en la innovació, el sector 
HORECA, els nous productes i les start-ups, 
amb un programa que fomenta els negocis 
disruptius del sector de la restauració. 
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Fòrum Gastronòmic Girona

Espai firal

La fira acull des d’empreses líders del sector, 
HORECA, equipaments, serveis i distribució, 
fins a petits productors del sector primari i 
artesania alimentària. 

L’espai firal del Fòrum Gastronòmic Girona és 
únic, dinàmic i participatiu. És l’aparador ideal 
de les novetats del sector i una extraordinària 
plataforma comercial.

Enguany proposem estands més sostenibles 
i eficients per proporcionar les mateixes 
condicions a tots els expositors. 

Busquem crear un espai ideat per interactuar amb els empresaris i professionals, una immillorable 
oportunitat per fidelitzar clients, captar-ne d’altres de potencials i per descobrir les últimes 
tendències del sector.

Espais

Aula producte

Espai disponible i totalment equipat perquè 
empreses tant expositores com no expositores 
puguin promocionar i fer degustacions dels 
seus productes. 

Aula gastronòmica

Espai equipat amb els millors mitjans que 
permet gaudir de l’espectacle de cuina en 
directe a càrrec dels millors cuiners. Debats, 
ponències i demostraciones de cuina amb 
degustació final 

Aula sala

Espai centrat exclusivament en activitats 
relacionades amb el servei de sala. 
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Fòrum Gastronòmic Girona

Al Fòrum Gastronòmic Girona donem 
la paraula als cuiners, als mestres 
de sala, als sommeliers, pastissers, 
forners, formatgers o xarcuters…
Preservant sabers i pràctiques, 
reflectint la diversitat d’estils que 
cohabiten a la cuina, oferint tribuna 

Congrés

als genis consagrats i obrint l’escenari 
als joves que demanen pas.
Sessions temàtiques de màxima 
especialització a càrrec de 
professionals de prestigi del 
panorama gastronòmic català i 
internacional.

Simposis

Continuïtat amb els 
monogràfics, l’exitós 
format introduït en 
l’edició anterior, amb 
agrupació de diferents 
activitats centrades 
en una temàtica en 
concret. 

El sector  
a debat

Amb format distès 
però rigorós, els 
debats del Fòrum són 
sessions molt intenses 
amb professionals 
analitzant temàtiques 
i problemàtiques del 
sector des de diferents 
punts de vista. 

Les millors 
ponències  
del món

Al Fòrum Gastronòmic 
Girona 2023 hi 
podreu trobar les 
millors ponències 
referents i actuals de la 
gastronomia nacional i 
internacional
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Fòrum Gastronòmic Girona
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Fòrum Gastronòmic Girona

Fòrum Gastronòmic Girona Ciutat

Esdeveniment paral·lel que tindrà lloc el cap de setmana previ al Fòrum 
Gastronòmic Girona, amb l’objectiu d’apropar el món gastronòmic als 
amants de la gastronomia.

Les dues primeres jornades del certamen, els dies 18 i 19 de març, i sota 
el nom de Fòrum Gastronòmic Ciutat, es desenvoluparan íntegrament a 
diferents espais del centre de la ciutat, i comptaran amb fira d’expositors, 
ponències, demostracions, degustacions, concursos... A través d’aquesta 
fórmula d’implantació a la ciutat el Fòrum Gastronòmic Girona arribarà 
a un ventall molt més ampli de públic, adaptant els seus continguts a 
les inquietuds dels visitants i als amants de la gastronomia. Serà un cap 
de setmana ple d’activitats molt participatives i amb una clara vocació 
integradora entre els productors i gastrònoms amb els aficionats a la 
gastronomia.

Programa FOR     Hosted Buyers

Programa dirigit a Directors Generals i Responsables de compres amb poder 
de decisió en el sector de l’alimentació i begudes, de la Gran Distribució, 
canal HORECA i Equipament hostaler.

Beneficis de formar part del Programa FOR Hosted Buyers:

• Welcome pack

• Entrada gratuïta amb accés preferent durant tots els dies del saló

• Seients reservats per a les activitats (prèvia reserva anticipada)

• Servei d’Atenció personalitzada 
• Meetings 1to1 amb els expositorst
• Programa d’activitats

Més informació a: hostedbuyers@incatis.cat

Més Fòrum
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Fòrum Gastronòmic Girona

Premis & Concursos

Nous concursos, nous premis, nous protagonistes. Premiarem el talent, 
el companyerisme i la creativitat a través de nous concursos com El 
Gran Banquet, però també mantindrem aquells que han sigut exitosos 
en edicions anteriors (com el millor Steak Tartar d’Espanya, els millors 
professionals del sector, entre d’altres...).

El Gran Banquet, dirigit als estudiants a través dels diferents centres 
educatius oficials d’Hostaleria i Turisme del territori, consisteix en la recreació 
d’un servei de banquet on es vol posar èmfasi, no només en l’elaboració de 
les diferents receptes, sinó en el servei, l’anàlisi econòmic, gestió, la recerca i 
investigació per part dels alumnes sobre els productes i productors implicats, 
destacant la importància que hi tenen l’origen i característiques dels 
ingredients per a poder oferir un plat únic.

Fòrum Territori

Novetat de l’edició del 2022, Fòrum Territori té un format pensat per estendre 
l’esdeveniment, expandint-lo més enllà de la ciutat de Girona i durant tot 
l’any a través d’actes únics i descentralitzats, oferint activitats que van des 
d’experiències gastronòmiques úniques fins a recuperar els nous debats 
que hagin pogut sorgir durant el certamen i que no s’hagin pogut tractar en 
profunditat.

Amb aquests debats el Fòrum vol divulgar la cultura gastronòmica i 
l’intercanvi de coneixement, així com ser el punt de referència de les 
inquietuds dels professionals, les empreses i productors alimentaris, els 
quals hi trobaran diferents espais on posar en comú la seva experiència i els 
permetran crear sinergies en tot el procés.
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Fòrum Gastronòmic Girona

És un esdeveniment consolidat amb més de 20 anys 
de trajectòria sempre amatent a les noves tendències 
i adaptant-se als formats del futur.

Raons per
formar-ne part

Negoci

Les empreses participants generen negoci, 
capten nous clients i acceleren el procés de 
vendes. És també una oportunitat de guanyar 
visibilitat al sector de la restauració.

Tendència

Les empreses participants presenten les seves 
novetats. També tenen l’oportunitat de fer 
tastos en sales perfectament equipades que 
el Fòrum Gastronòmic Girona posa a la seva 
disposició.

Internacionalització

Fòrum Gastronòmic Girona ofereix l’opció 
de mantenir reunions comercials amb 
compradors de reconegudes empreses 
internacionals.

Contactes

El Fòrum Gastronòmic Girona és visitat pels 
millors cuiners i mestres de sala del panorama 
actual, sempre interessats a conèixer nous 
productes i últimes tendències, i a trobar nous 
proveïdors. Una immillorable oportunitat per a 
les empreses participants.

Promoció

El Fòrum Gastronòmic Girona es converteix en 
focus d’atenció mediàtica, tant nacional com 
internacional.
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Fòrum Gastronòmic Girona

57
articles en 
mitjans 
tradicionals

174
articles en 
mitjans 
digitals (web)

231
en total

articles amb 
un OTS* en

*OTS: Oportunity To See / Impacte

RAC1 - Via Lliure Territori 
Gastronòmic, amb Xavi Bundó

57,9
milions de 
persones

16/03
millor dia d’impacte mediàtic 
amb un total de

1,68M€
valor
publicitari

199

543.000 oients

articles relacionats

mitjans més destacats 
i amb major OTS*

44 11 2

TV
news

Recull de premsa 2022
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Fòrum Gastronòmic Girona

Com a expositor
L’opció més competitiva per mostrar els teus productes i solucions al sector. El millor 
espai per captar nous clients, fidelitzar els actuals i augmentar les vendes. A més, els 
expositors tenen l’oportunitat de contractar un espai de demostració per presentar 
productes i/o serveis en aules perfectament equipades.

A Fòrum Gastronòmic Girona apostem també per les startups, les petites 
empreses i els petits productors oferint-los tarifes especials.

Per a més informació, podeu contactar a forumgirona@incatis.cat

Com a patrocinador
Oferim diversos models de participació, a més de patrocinis a mida que permeten:

• Aconseguir visibilitat i notorietat

• Posicionar la teva empresa

• Associar la marca a un esdeveniment de referència.

• Desmarcar-se de la competència.

• Apropar-se al públic objectiu.

• Establir contacte directe amb ponents, expositors, assistents a les activitats, 
mitjans de comunicació, prescriptors i premsa.

• Destacar el logotip de la marca en diversos elements gràfics generats i espais.

• Presentar productes i/o serveis durant el Fòrum Gastronòmic Girona.

Sol.licita el nostre dossier de patrocinis per veure les opcions.

Per a més informació, podeu contactar a forumgirona@incatis.cat

Com a visitant
Durant quatre dies Fòrum Gastronòmic Girona es converteix en el centre 
neuràlgic del món de la gastronomia.

Innovació, tendències i amb un intens programa d’activitats.

Trobareu més informació a www.forumgirona.com

Com participar?
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Fòrum Gastronòmic Girona

The Fòrum Gastronòmic Girona Will be held from 
18 to 21 March 2023, with many new features, 
reforming and extending its programme of 
activities to four days.

Presentation

English
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Fòrum Gastronòmic Girona

The aim is to offer high – level event exclusively for the professional sector and 
to create a new, rigorous proposal with quality content for the non-professional 
gastronomy-loving public. 

During the weekend, on the 18th and 
19th of March, a series of activities will 
be offered on various stages located in 
the city’s nerve centre, with the aim of 
disseminating and bringing gastronomy 
to all audiences.

On 20 and 21th March, activities will 
be held at the Auditori-Palau de 
Congressos and La Fira de Girona, 
which will focus exclusively on the 
professional gastronomy sector. There 
will be a large and specialised exhibitors’ 
fair in the Palau de Fires, which will 
once again be the main attraction of 
the event and which will be extended 
to occupy the upper floor of the Palau 
de Fires. Throughout these two days, 
visitors will also be able to take part in 
talks and debates with professionals 
from the sector, cooking monographs, 
workshops, competitions, etc.

A specific programme that is being 
worked on directly with the sector, to 
make the Fòrum Gastonòmic Girona 
a true centre of debate, influential in 
decision-making and leader in the 
implementation of common strategies 
for the benefit of all sector.

We are the meeting point for 
professionals, companies, food 
producers and gastronomy lovers; 
the place where they exchange their 
knowledge and experiences and where 
both the kitchen and the dining room 
service are represented.

Our aim is to offer a quality Fòrum with 
a variety of exhibitors and potential 
buyers, both national and international, 
but without losing the essence that 
characterises us.
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Fòrum Gastronòmic Girona

Characteristic features of  
Fòrum Gastronòmic Girona

We are pioneers in the foodservice sector and 
a benchmark for discovering new business 
models and the latest gastronomic trends.

We offer a wide range of possibilities for 
acquiring new competencies, skills and 
strategic visions. 

This year even more committed to talent and 
training, giving them more prominent roles 
and proposing new related activities.

We are focusing on innovation, the HORECA 
sector, new products and start-ups, with 
a programme that promotes disruptive 
businesses in the restaurant sector.
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Fòrum Gastronòmic Girona

Trade fair space

The fair hosts leading companies from the food 
service, HORECA , equipment, services and 
distribution sectors, as well as small producers 
from the primary sector and food crafts. The 
Fòrum Gastronòmic Girona exhibition space 
is unique, dynamic and participative. It is the 
ideal showcase for the new developments in 
the sector and the extraordinary commercial 
platform.

This year we are proposing more sustainable 
and efficient stands to provide the same 
conditions for all exhibitors. 

We seek to create a space designed to interact with entrepreneurs and professionals, an unbeatable 
opportunity to build customer loyalty, attract new potential customers and discover the latest trends 
in the sector.

Spaces

Product hall

Available and fully equipped space for 
exhibiting and non-exhibiting companies to 
promote and taste their products.

Gastronomic room

A space equipped with the best resources 
to enjoy the live cooking show by the best 
chefs. Debates, presentations and cooking 
demonstrations with a final testing with a 
capacity for 30 to 60 people.  

Restaurant & bar room

This space focuses exclusively on activities 
related to the dining room service. 
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Fòrum Gastronòmic Girona

At the Fòrum Gastronòmic Girona we 
give the space go chefs, sommeliers, 
pastry chefs, bakers, cheesemakers 
and charcutiers… 
Preserving knowledge and practises, 
reflecting the diversity of styles that 
cohabit in the kitchen, offering a 

Congress and activities

platform for established geniuses and 
opening the stage to young people 
who ask for it. 
Highly specialised telematic sessions 
by prestigious professionals from 
the Catalan and international 
gastronomic scene.

Monographs

Continuity with the 
monographs, the 
successful format 
introduced in the 
previous edition, with 
grouping of different 
activities focused on a 
specific topic.

The sector 
under debate

In a relaced but 
rigorous format, the 
Fòrum debates are 
very intense sessions 
with professionals 
analysing the issues 
and problems of the 
sector from different 
points of view. 
 

The Best 
Speeches From 
Around the 
world

At the Fòrum 
Gastronòmic Girona 
2023 you will be able 
to find the best talks 
on current national 
and international 
gastronomy.
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Fòrum Gastronòmic Girona

Fòrum Gastronòmic Girona Ciutat

Parallel event that will take place the weekenf before the Fòrum 
Gastronòmic Girona, with the aim of bringing the world of gastronomy closer 
to gastronomy lovers who are not gastronomy professionals. 

The first two days of the event, on 18th and 19th of March, under the name 
of Fòrum Gastronòmic Girona Ciutat , will be held entirely in different areas 
of the city centre and will include and exhibitors’ fair, talks, demonstrations, 
tastings, competitions, etc. This way of introducing the Fòrum Gastronòmic 
Girona into the city will reach a much wider range of people, adapting its 
content to the concerns of visitors and food lovers. It will be a weekend full 
of highly participative activities and with a clear vocation for integration 
between gastronomic producers and food lovers.

 FOR     Hosted Buyers

Programme aimed at general Managers and Purchasing Managers with 
decision-making power in the food and beverage sector, large-scale 
distribution, the HORECA channel and hotel and catering equipment.

Benefits of being part of the FOR Hosted Buyers:

• Welcome pack

• Free admission with preferential access on all days of the show

• Reserved seating for the activities (prior booking in advance)

• Personalised customer service

• 1to1 meetings with exhibitors

• Free cloakroom

• Activities program

More information, please contact: hostedbuyers@incatis.cat

Beyond Fòrum
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Fòrum Gastronòmic Girona

Prizes and competitions

New competitions, new prizes, new protagonists. We will reward talent, 
companionship and creativity through new competitions such as El Gran 
Banquet, but we will also maintain those that have been successful in 
previous editions.

El Gran Banquet: Aimed at students through the different official schools 
of Hospitality and Tourism in the territory, it consists of the recreation of a 
banquet service where the emphasis is placed not only on the preparation 
of the different recipes, but also on the students’ research into the products 
and producers involved, highlighting the importance of the origin and 
characteristics of the ingredients in order to offer a unique dish.

Fòrum Territori

Novelty from the 2022 edition, Fòrum Territori has a format designed to 
extend the event, expanding beyond the city of Girona and throughout the 
year through unique decentralised events, offering activities ranging from 
unique gastronomic experiences to recovering new debates that may have 
arisen during the event and that have not been dealt with in depth. 

With these debates, the Forum aims to disseminate gastronomic culture 
and the exchange of knowledge, as well as being a point of reference for 
the concerns of professionals, food companies and producers, who will find 
different spaces where they can share their experience and create synergies 
throughout the process.
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Fòrum Gastronòmic Girona

It is a consolidated event with more than 20 years of 
experience, always attentive to new trends and adapting to 
the formats of the future.

Reasons for 
being part

Business

Participating companies generate business, 
attract new clients and accelerate the sales 
process. It is also an opportunity for the 
foodservice sector to gain visibility.

Trend

Participating companies present their new 
products. They also have the opportunity to 
do tastings in perfectly equipped rooms that 
the Fòrum Gastronòmic Girona pins at their 
disposal.

Internationalisation

Fòrum Gastronòmic Girona offers the option 
of holding business meetings with colleagues 
from renowned international companies. 

Contacts

The Fòrum Gastronòmic Girona is visited by 
the best chefs on the current scene, who 
are always interested in learning about new 
products and the latest trends, and in finding 
new suppliers. An unbeatable opportunity for 
participating companies. 

Promotion

The Fòrum Gastronòmic Girona becomes a 
focus of media attention, both nationally and 
internationally.
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Fòrum Gastronòmic Girona

57
articles in 
traditional 
media

174
articles in 
digital media 
(web)

231

  total

articles with 
an OTS* on

*OTS: Oportunity To See / Impacte

RAC1 - Via Lliure Territori 
Gastronòmic, with Xavi Bundó

57,9
million 
people

16/03
best media impact day 
with a total of 

1,68M€
advertising
value

199

543.000 listeners 

related articles 

Most prominent media 
with the highest OTS*

44 11 2

TV
news

Press Releases
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Fòrum Gastronòmic Girona

As an exhibitor
The most competitive option to show your products and solutions to the sector. The 
best place to attract new customers, build customer loyalty and increase sales. 

In addition, exhibitors have the opportunity to hire a demonstration space to present 
products and/or services in fully equipped classrooms. 

At the Fòrum Gastronòmic Girona we are also committed to start-ups, small 
companies and small producers by offering them special rates. 

For more information, contact us : forumgirona@incatis.cat

As a sponsor
We offer various models of participation, as well as tailor-made sponsorships 
that allow you to:

• Achieve visibility and notoriety

• Position your company

• associate your brand with a reference event

• stand out from the competition

• get closer to your target audience

• establish direct contact with speakers, exhibitors, attendees, media, opinion 
leaders and press.

• highlight the brand’s logo in various graphic elements generated and in 
various spaces

• Present products and/or services during Fòrum Gastronòmic Girona

For more information, contact us : forumgirona@incatis.cat

As a visitor
For four days Fòrum Gastronòmic Girona becomes the nerve centre of the 
world of gastronomy. 

Innovation, trends and an intense programme of activities.

For more information, please visit : www.forumgirona.com

How to participate?



GASTRONÒMIC
GIRONA

Passeig General Mendoza, 1 P2 17002 Girona 
T. 972 21 32 34  ·  forumgirona@incatis.cat

www.forumgirona.com


