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COZIL NA FEIRA HFN – HOTEL & FOOD 

NORDESTE 
out24 

Sem categoria

 
De 06 a 08 de novembro, a Cozil participará pela primeira vez da feira HFN – Hotel & 

Food Nordeste, única feira da região que conecta fornecedores de serviços, tecnologia e 

produtos aos meios de hospedagem e de alimentação fora do lar.   

A participação da Cozil é uma forma de celebrar uma longa história que a empresa já 

construiu tanto na região Nordeste, quanto no Norte, aonde vem equipando as cozinhas 

de diversas empresas nos mais variados segmentos de mercado. Entre seus clientes 

estão grandes nomes, tais como Restaurante Camarada Camarão, Atakarejo 

supermercados, Indústria Três Corações, Hotel Fasano, Supermercado Serrana, Hospital 

Metropolitano de Alagoas, Santa Casa de Misericórdia e SENAC. 

Durante a exposição na feira HFN os visitantes poderão conferir de perto diversos 

produtos da marca Cozil, dentre eles: 

 Equipamentos para cocção: fogão, forno, char broiler, chapa, fritadeira, 

conservador de fritura, banho maria e caldeirão 

 Equipamentos para refrigeração: refrigerador vertical e horizontal, cabeçote 

refrigerado, mini câmara e câmara frigorífica 

https://cozil.com.br/2019/10/24/
https://cozil.com.br/category/sem-categoria/
https://cozil.com.br/category/sem-categoria/


 
 

 
 

 Itens de mobiliário: mesa, gabinete e estante 

Dentre os destaques que serão apresentados no estande da Cozil estão o Caldeirão 

Autocook, a Fritadeira digital e a Câmara frigorífica.  O Autocook é considerado o 

equipamento com o melhor custo benefício do mercado, pois além da capacidade de 

reduzir em 30% o tempo de cozimento, também promove uma econômica de mais de 60 

litros de água, devido ao seu processo de aquecimento que ocorre com Fluido Térmico. 

A Fritadeira digital é considerada o modelo mais moderno da categoria, sendo a única 

nacional com programação digital e capacidade para armazenar até 12 receitas e 

temperaturas. Já a Câmara frigorífica é a opção ideal para quem busca solução em 

armazenamento refrigerado, desenvolvida sob medida e dentro dos mais rigorosos 

padrões técnicos.  

A equipe de especialistas da Cozil também estará a disposição para demonstrar aos 

visitantes a importância de ter uma cozinha bem planejada e o quanto isso 

contribui para melhorar o fluxo de trabalho, diminuir custos e garantir excelente 

operacionalidade. 
Para saber mais, visite a feira HFN – Hotel & Food Nordeste  

De 06 a 08 de novembro 

das 15h às 21h 

Centro de Convenções de Pernambuco – Recife | PE 

A Cozil estará na Rua E estande 20. 
Para fazer o seu credenciamento, clique aqui 

Sobre a Cozil – No mercado desde 1985, a Cozil é uma empresa dedicada em oferecer 

equipamentos com alta tecnologia, design moderno e inovação, onde se tornou 

referência em soluções completas para preparação, cocção, estocagem, higienização, 

conservação, distribuição e exposição de alimentos. Presente em todo Brasil, América 

Latina e África, a empresa atende a diversos segmentos de mercado, tais como padarias, 

restaurantes, hotéis, hospitais, hipermercados, indústrias, grandes redes e franquias. 

Saiba mais sobre a empresa e seus produtos clicando aqui. 

https://cozil.com.br/blog_feira_hfn/ 
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https://cozil.com.br/produto/caldeirao-autocook/
https://cozil.com.br/produto/fritadeira_digital_a_gas/
https://cozil.com.br/camaras-frigorificas/
https://www.hbatools.com.br/HFN-2019-CREDENCIAMENTO__320
https://cozil.com.br/nossos-produtos/


 
 

 
 

ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Sebrae promove caravana de Garanhuns para 

HFN – Hotel & Food Nordeste 2019  

 

Visita à feira de fornecedores dos setores de hotelaria e de food service será 

de 6 a 8 de novembro, em Olinda. Inscrições abertas na Unidade Agreste 

Meridional do Sebrae 

Foto: HFN / Divulgação 

O Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe no período de 6 a 

8 de novembro a HFN – Hotel & Food Nordeste 2019, uma das principais feiras 

de fornecedores dos setores de hotelaria e food service do país. E a Unidade 

Agreste Meridional do Sebrae está organizando uma caravana de empresários 

dos ramos de gastronomia, hotelaria e panificação da região para visitar o 

evento. Os interessados podem se inscrever no Sebrae que fica na Avenida Rui 

Barbosa, 671, 1º andar, no bairro Heliópolis, ou pelo telefone (87) 3221.3333. 

https://1.bp.blogspot.com/-Zp2KtRJeDcI/XbHsTJSTA0I/AAAAAAABfy0/_BkJbcI89iUIUCIOACEAmi4u0QTo0-ARgCLcBGAsYHQ/s1600/HFN+2019.jpg


 
 

 
 

O investimento é de R$ 200, que dá direito ao transporte de Garanhuns até 

Olinda e à hospedagem. 

 

A feira reúne fornecedores de ingredientes, suprimentos, alimentos e bebidas, 

equipamentos, softwares, mobiliário, cama, mesa e banho, translado, 

entretenimento, mão-de-obra qualificada com compradores de hotéis, motéis, 

pousadas, resorts, catering, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, 

pizzarias, cafeterias e outros agentes que oferecem refeições fora do lar. No 

evento, os empresários terão a oportunidade de ver as novidades do mercado 

e participar de palestras. “Eles poderão trocar conhecimentos e fazer uma 

conexão com os principais fornecedores destes segmentos”, explica Ana Paula 

Santos, analista do Sebrae. 

 

A saída será na quarta-feira (06/11), às 9h, do Sebrae em Garanhuns. Das 15h 

às 21h, será realizada a primeira visita à feira. Na quinta-feira (07/11), a 

programação começa com uma visita técnica dos participantes a um hotel, em 

parceria com a Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Das 

15h às 21h, nova visita ao evento. O retorno a Garanhuns será na sexta 

(08/11), às 8h. Um detalhe importante: é de responsabilidade do empresário 

fazer o seu credenciamento e a sua inscrição nas oficinas e palestras 

disponíveis na HFN – Hotel & Food Nordeste, através do site do 

evento: https://hfne.com.br 

Serviço: Caravana Sebrae para a HFN – Hotel & Food Nordeste 2019 

https://hfne.com.br/


 
 

 
 

Data: de 6 a 8 de novembro 

Inscrições: na Unidade do Sebrae em Garanhuns ou pelo telefone (87) 

3221.3333 

Investimento: R$ 200, parcelados em até 04 vezes nos cartões de credito 

Programação: 

Quarta (06/11) 

09h – saída do Sebrae em Garanhuns 

15h – visita à HFN – Centro de Convenções de Pernambuco 

21h – Retorno para o hotel 

Quinta (07/11) 

09h – visitas técnicas 

15h – visita à HFN – Centro de Convenções de Pernambuco 

21h – Retorno para o hotel 

Sexta (08/11) 

08h – Retorno para Garanhuns     

https://blogativo2009.blogspot.com/2019/10/sebrae-promove-caravana-de-

garanhuns.html 

 


