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Os excelentes resultados da edición 2021, marcada 
pola situación sanitaria e a variación das súas datas 
habituais, e despois de non ter podido celebrarse en 
2020, consolidaron e reforzaron a feira de cara a unha 
edición 2022 que será espectacular.

A prolongación do Ano Santo Xacobeo a 2022 será 
un valor engadido que se deixará notar nesta cita.

O Salón da Alimentación do Atlántico, SALIMAT ABANCA, volverá ser un 
ano máis un dos principais foros e puntos de encontro do sector agroa-
limentario a nivel nacional, e sen dúbida, a súa cita de referencia no no-
roeste peninsular. 
Converterase de nuevo nun evento único, no que múltiples entidades 
de promoción agroalimentaria, organizacións sectoriais, pequenos pro-
dutores, artesáns, industria agroalimentaria e gran distribución únense 
para colaborar e facer negocio, impulsar o seu crecemento e resultados, 

¿Que é SALIMAT ABANCA?
reforzar o seu posicionamento e aumentar a súa visibilidade.
Un salón que se enmarca dentro da cita clave no calendario de todos os 
galegos, a FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALI-
CIA. Un certame que aposta desde hai máis de 40 anos por ser un fiel 
reflexo da nosa terra e da impresionante evolución que toda a cadea de 
valor do sector primario experimentou, e no que a alimentación, a través 
de SALIMAT, foi sempre o seu principal expoñente.

02-05
xuño 2022

25ª
Datas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil do visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(preto de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuíta Principalmente profesional 
os dous primeiros días

Público xeral
a fin de semana

Xoves e venres: 
de 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana: 
de 10:00 a 21:00 horas
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¿Dónde se celebra?
SALIMAT ABANCA 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 super-
ficie, dos cales se destinan 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 es-
pazos exteriores confírenlle unha gran versatilidade. A eles súmanse os 
seus amplos aparcadoiros, un ring verde, un lago artificial e mesmo un 
heliporto, o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e necesi-
dades.

Desde Santiago de Compostela
á Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO OU ALUGUER DUN TURISMO

  SERVIZO DE TAXI OU TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LIÑA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde a Estación de Autobuses.

Silleda e o seu recinto feiral,
a un paso de Santiago de Compostela
Unha cidade aberta e conectada ao mundo, Patrimo-
nio da Humanidade e destino turístico, coñecido in-
ternacionalmente polo seu Camiño, a súa cultura, a 
súa historia e a súa gastronomía.

¿COMO CHEGAR?
Directamente ao recinto:

 EN COCHE

Autoestrada AP-53. Saída km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela é un importante nó ferro-
viario con conexións de alta velocidade coa maior 
parte de urbes galegas e coa cidade de Madrid, o 
que lle abre a posibilidade de conectarse con infi-
nidade de destinos.

 EN AVIÓN

Voos directos a Santiago de Compostela desde innu-
merables destinos nacionais e internacionais.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital e centro 
xeográfico da nosa Comunidade, dispón de múltiples 
conexións nacionais e internacionais diarias.

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Cordenadas GPS:
Latitude 42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Lonxitude -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA
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* Esta información é meramente orientativa e está suxeita a 
posibles cambios e frecuentes actualizacións.

Lisboa

Dublín

Santiago de 
Compostela

Zurich
Basilea
Ginebra

Nacionales
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga
Valencia
Alacante

Illas Canarias
Illas Baleares

Bilbao
…

Internacionais
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélxica
Francia

Alemaña
Suiza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*



¿Queres acompañarnos como expositor?
¡Non deixes escapar a oportunidade de participar nun evento único!

Un escaparate perfecto no que terán cabida tódolos axentes destacados do sector:

- 4 -

¡Non o dubides e aproveita tódalas oportunidades que SALIMAT ABANCA pon á túa disposición!

innovacións 
alimentarias no seu 

espazo ALINOVA

80

expositores
directos

(un 12% máis)

247

reunións axendadas 
con 29 compradores 

procedentes de 17 países

1.500

m²de exposición
(un 6% máis)

5.789

SALIMAT ABANCA non parou 
de medrar nos últimos anos 
e así o avalan as principais 
cifras da súa edición 2019:

Cifras 2019

A súa edición 2021, fóra 
das súas datas habituais e 
condicionada pola situación 
sanitaria, mantivo unhas 
cifras fantásticas e contou co 
impresionante respaldo do 
público visitante.
• 3.585 m2 de exposición
• 123 expositores directos
• 70 innovacións alimentarias 
no seu espazo ALINOVA
• 600 reunións axendadas con 
18 compradores de 8 países

Cifras 2021
 » Embaixadas e Axencias de Promoción Exterior 
 » Comunidades Autónomas 
 » Deputacións provinciais 
 » Consellos Reguladores 
 » Asociacións sectoriais e clusters 
 » Organizacións interprofesionais 

Entidades de promoción agroalimentaria 

Equipamento  
e utensilios

Organismos de certificación 
e reguladores

Centros de formación e 
investigación

Entidades financeiras e 
aseguradorasGran distribución Restaurantes e 

gastronomía

Venda directa Editoriais e 
prensa técnica

Food-trucks 

Tecnoloxía aplicada Outras administracións 
públicas

+

Outros produtos lácteos

Snacks

Conxelados

Infusións 

Aceites 

Cervexas

Mel, dietéticos 
e outros produtos

Pastelería/repostería e 
doces

Ovos e ovoproductos

Viños

Panadería

Condimentos e salsasLeite e variedades 

Conservas de pescado

Refrescos e zumos

Produtos para 
intolerancias

Cereais, arroz, 
pastas e legumes

Confituras e marmeladas

Froitas

Cárnicos elaborados

Froitos secos

Augas

Produtos ecolóxicos

Industria agroalimentaria e pequenos productores: 

Cárnicos frescos

Verduras e hortalizas

Espirituosos e outras 
bebidas alcohólicas

Pratos preparadosQueixo

Outras conservas 
(cárnicas, vexetais, etc.)

Cafés e derivados

Outros produtos



Móstrate e faite 
protagonista

Seduce e fideliza
aos teus clientes

Relaciónache e fai 
contactos de calidade

Xera marca e 
diferénciate

Vende, vende e 
volve vender

Impacta e 
promociónate

Presenta as túas 
novidades en Alinova

Ensina e pon valor
ao teu produto

Investiga e testea 
os teus produtos

¡Non o dubides e aproveita tódalas oportunidades que SALIMAT ABANCA pon á túa disposición!

Usa os diferentes ESPAZOS 
SALIMAT que a Organización 
pon ao teu dispor de forma 
totalmente gratuíta para 
presentar os teus produtos e 
serás un actor principal da feira.

Gaña aos teus clientes e 
préstalles un trato diferencial 
e exclusivo. É o evento idóneo 
para que poidas estreitar esas 
relacións.

Xera novos contactos 
de interese para o teu 
negocio. Potenciais clientes, 
distribuidores e colaboradores 
están a agardarte.

Se valente, xera marca 
e destaca entre a túa 
competencia investindo na túa 
presenza e realizando accións 
que impacten no público 
visitante.

Máis de 125.000 visitantes están 
a desexar probar e comprar os 
teus produtos. Se encaixa na túa 
estratexia de mercadotecnia, xera 
un importante volume de vendas 
en feira e/ou explora todas as 
posibilidades de convertelos en 
fieis compradores e prescritores 
futuros.

Aproveita a espectacular 
cobertura mediática que terá a 
feira para organizar todo tipo 
de accións que reforcen a túa 
marca e lle dean notoriedade. 
Prensa especializada e bloggers 
gastronómicos estante a buscar.

Este exclusivo espazo está 
pensado para facer destacar esa 
novidade na que traballaches 
tanto nos últimos meses. 
Convértea nunha estrela do 
salón.

A feira é o marco perfecto para 
dar a coñecer os teus produtos, 
as súas características e o 
proceso de produción. Miles de 
profesionais e consumidores 
queren coñecer a túa historia e 
saber por que es único.

Mostra os teus produtos a 
profesionais e a consumidores, 
e obtén o seu feedback e as 
súas opinións de primeira 
man. As feiras son o 
laboratorio perfecto para facer 
investigacións de mercado.
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Unha vez recibido, confirmarémosche 
a recepción da túa reserva de espazo e  

farémosche chegar toda a documentación 
precisa para completar o proceso e 
coñecer tódalas túas necesidades:

Catálogo de Servizos Feirais disponibles
Catálogo de Publicidade e Patrocinios

Formulario de inserción gratuíta no Catálogo Oficial 
do Certame

Normativa xeral
Propostas de Ubicación

¿Como ser expositor?

1 2 3

Envíanos o Boletín de Participación 
(disponible en www.salimat.es) 

perfectamente cumprimentado como 
mostra do teu interese en formar parte 

do noso Certame.

Como paso final do proceso, 
enviarémosche un orzamento 

perfectamente detallado para que 
poidas aprobarlo.

¡Optimiza a túa presenza na feira contratando algunha das opcións de publicidade e patrocinio que che ofrecemos!

Compradores nacionais e internacionais, representantes da canle horeca, ten-
das gourmet e a gran distribución agárdante nos Encontros de Negocio SALI-
MAT ABANCA.
Un formato pioneiro e afamado que se converteu nunha cita ineludible para os 
nosos expositores e que leva moitísimos anos xerando fantásticas oportunida-
des para que en empresas como a túa iniciedes ou consolidedes o voso proceso 
de internacionalización ou de desenvolvemento comercial.
En 2019 celebráronse 1.500 reunións con 29 compradores de 17 países. En 
2021, a pesar das importantes restricións na mobilidade internacional, axen-
dáronse 600 reunións con 18 profesionais convidados procedentes de 8 países. 
E en 2022 seguirase apostando por fortalecer e incrementar dunha forma moi 
importante esta actividade estrela:
 » Será de novo unha selección de primeiro nivel: adaptada ás características 

das empresas e dos produtos presentes na feira.
 » O interese de ámbalas dúas partes funcionará como sempre como premisa: 

as túas reunións axendaranse cruzando os teus intereses cos dos compradores 
e así mellorar a súa eficacia.
 » Multitude de contactos: como expositor terás a oportunidade de mostrar os 

teus produtos e reunirte con decenas de profesionais interesados.
 » Sen custo adicional: só por ser expositor accede de forma gratuíta a estes 

encontros.
E se ademais contas con proxectos de turismo industrial, enoturismo, oleotu-
rismo, etc… participa na BOLSA DE CONTRATACIÓN do Salón Turístico TUREX-
PO GALICIA, que se celebra de forma paralela.
Máis de 50 operadores de turismo nacionais e internacionais buscan experien-
cias únicas como a que ti lles podes ofrecer para completar a súa oferta nun 
dos programas de encontros B2B máis recoñecidos a nivel nacional no sector 
do turismo.

¡Participa tamén sen custo nesta oportunidade 2x1!

Participa nos 
seus ENCONTROS 
INTERNACIONAIS 

DE NEGOCIO

Países convidados 2019 e 2021:

Alemaña Australia Bélxica Colombia China Dinamarca España

Estados 
Unidos

Francia Holanda Italia Xapón México Noruega

Perú Portugal Reino Unido Rusia Singapur Suíza



¿Quen nos 
visitará?

Cifras 
2019 ¡Acceso GRATUÍTO!

- 6 -

Esixentes prescritores do 
teu produto no lineal dun 

supermercado 

Extraordinarios embaixadores 
da túa marca na mesa dun 

restaurante ou na barra dun bar 

Responsables de 
tendas gourmet 

Gran distribución e 
distribuidores rexionais 

Avezados foodies que buscan 
o mellor nesas tendas gourmet 

nas que estás presente 

Esixentes amos e amas de 
casa dispostos a alimentar 

aos seus co mellor 

Responsables e técnicos 
da produción e industria 

agroalimentaria

Bloggers 
gastronómicos 

Fieis clientes da túa canle online Motivados aspirantes a chef 
que na súa cociña traballan 

con mimo o teu produto 

Importadores Chefs e profesionais da 
canle horeca 

Pequenos travesos cun gran poder 
de decisión de compra

... Prensa 
especializada 

...

visitantes
128.066

E todo o que a feira ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a maiores:

Fundamentalmente son consumidores finais aos que a crise sanitaria 
axudounos a poñelos en valor como:

Entre eses visitantes, e fundamentalmente os dous primeiros días de feira, 
escóndense ademais miles de profesionais do sector que enriquecen 
enormemente as posibilidades de que empresas como a túa obteñan 
retorno por moitas vías.

En 2019 un total de 128.066 persoas visitaron o certame, e en 2021, nunha cita marcada pola pandemia e o cambio de datas, foron 57.000 os visitantes. 
Unhas cifras que converten e consolidan a SALIMAT ABANCA como unha ferramenta de mercadotecnia e xeración de negocio espectacular, e alcanzando 
un impacto real único.

Cifras 2021 visitantes
57.000
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Turismo

Área comecial

¿Que encontrará 
o visitante 
en SALIMAT 
ABANCA?

SALIMAT SHOWCOOKING BAR
Un espazo central na feira polo que pasarán 
chefs de recoñecido prestixio para achegar en 
directo a súa cociña ao gran público.

UN SALÓN DE REFERENCIA
Unha das principais exposicións agroalimen-
tarias a nivel nacional onde descubrir, probar 
e adquirir produtos exquisitos de todas as re-
xións e mercados, resolver calquera dúbida cos 
propios produtores, atopar socios ou provedo-
res…

FORMACIÓN
Talleres educativos, xornadas técnicas e catas 
conforman un variado programa con temáticas 
e actividades que irán dirixidas a todos os perfís 
de visitantes. 

A TERRAZA SALIMAT
Este novo espazo converteuse nun lugar pro-
tagonista na feira no que poderás descubrir 
produtos de altísima calidade, así como as súas 
historias, os seus procesos e todas as posibili-
dades que ofrecen.

ALINOVA
Unha galería para deixarse sorprender por 
todas as novidades presentes na feira e que 
acaparará de nuevo todos os focos do público, 
visitantes profesionais e medios. 

CONCURSOS
Os campionatos máis orixinais daranse cita no 
certame, co gallo de recoñecer a excepcional 
calidade dos produtos presentes na feira.

ACTIVIDAD NOS STANDS
Cada ano os expositores supéranse coas orixi-
nais propostas nos seus stands para captar a 
atención do público e dos profesionais, e dar a 
coñecer os seus produtos. 

GASTRONOMÍA
Desde as tradicionais “pulpeiras” a unha ampla 
variedade de propostas, que permitirán expe-
rimentar por que unha feira en Galicia é tamén 
sinónimo de gastronomía.

Tanto se eres un profesional do 
sector, un amante da gastronomía ou 
unicamente un consumidor interesado 
en produtos de calidade, descubrirás 
todas as posibilidades que este certa-
me che regala:

E todo o que a feira ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a maiores:
... e moito lecer e diversión:

Actividades ecuestres

Actividades caninas

Espectáculos de motor

Música

Deporte

Actividades infantís

¡E moito máis!

Agricultura

Gandería

Natureza



Beatriz Lareo Tallón 
 629 828 639 
 salimat@feiragalicia.com 

Xestión comercial, contratación de 
servizos e publicidade/patrocinios

Xestión e coordinación
de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

Prensa e medios

Silvia Regal López
 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com 

Catálogo e atención
ao visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com

Pepa Fuentes López
 673 798 308
 pepafuentes@feiragalicia.com

Información xeral

 986 577 000
 salimat@feiragalicia.com

CONTACTA CON NÓS
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