
 
 

 
 

VEÍCULO:  Jornal A União - PB 

EDITORIA:  Coluna Rosa Aguiar  
DATA:  29.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VEÍCULO:  Site Fernando Machado-PE 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  31.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

 

 

Hoje, no Restaurante Pobre Juan, no RioMar, acontece almoço para 

conhecer a programação da HFN – Hotel & Food Nordeste, que acontece 

de 6 a 8 de novembro no Centro de Convenções de Pernambuco com 

realização da Insight Feiras & Negócios, Abrasel e ABIH. 

 

http://www.fernandomachado.blog.br/novo/?p=222610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VEÍCULO:  Site Diário do Turismo-SP 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  30.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Destaque na página principal 

 

HFN – ESPECIALISTAS APRESENTAM NOVIDADES NO SETOR 

DO CAFÉ 

 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e 

na edição deste ano apresenta o “Pizza Maker & Down”, o workshop “Confeitar”, o 

“Gourmet Experience” e muito mais. (créditos: divulgação) 

HFN – Especialistas apresentam novidades no setor do café 

on: 30, outubro de 2019In: Eventos, Foto DestaqueNo Comments 

https://diariodoturismo.com.br/categoria/economia-turismo/eventos-economia-turismo/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/foto-destaque/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/foto-destaque/


 
 

 
 

De 6 a 8 de novembro, acontece a 2ª edição da HFN, no Centro de 
Convenções de Pernambuco. Entre as principais atrações do evento está a 
apresentação da cafeteria modelo “Café com especialista”. O espaço contará 
com área voltada para cafés especiais, realização de workshops, concurso de 
baristas, oficinas gratuitas e TNT (desenho feito com leite no café espresso). 
Além disso, a Associação das Cafeterias de Café Especial de Pernambuco 
(ASCAPE) abre inscrições para novos associados. 

EDIÇÃO DO DIÁRIO 

Roberta Araújo, da cafeteria Na venda, e Gabriel Althoff, da cafeteria Café do 
Brejo, presidente e vice da ASCAPE, respectivamente, falam sobre a 
importância da troca de experiências entre profissionais e quais são as 
expectativas para o evento: “é uma boa oportunidade para proporcionar 
experiências sensoriais que só o especialista oferece e também para 
conceituar o que é um bom café. As expectativas estão centradas na 
divulgação da ASCAPE, do Café especial e, principalmente, na integração do 
público com os novos conceitos de café e cafeteria”. 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor 
gastronômico e na edição deste ano apresenta o “Pizza Maker & Down”, o 
workshop “Confeitar”, o “Gourmet Experience” e muito mais. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & 
Negócios com a Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da 
CNC, patrocínio bronze da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira 
contempla os principais fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e 
produtos de hospedagem, food service, padarias e similares. Os interessados 
devem realizar inscrições através do site: www.hfne.com.br. 

Programação 

06/11 

15h30 – 16h50 

Conversa com o empreendedor (Isabele Almeida – Cafeteria a Vida é Bela!) 

17h30 – 18h50 

https://diariodoturismo.com.br/hfn-realiza-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-regiao-nordeste/
http://www.hfne.com.br/


 
 

 
 

A experiência de consumo cliente de cafeterias: acolhimento e formação de 
laços sociais (Geraldina Siqueira) 

19h30 – 20h50 

O novo sabor do café: especiais vs tradicionais (Gabriel Althoff) 

07/11 

15h30 – 16h50 

Do plantio à xícara (Marcelo Carrilho) 

17h30 – 18h50 

Conversa com o empreendedor (Daniel e Ricardo – Fridda Café) 

19h30 – 20h50 

Concurso de latte art (TNT) 

08/11 

15h30 – 16h50 

Quero abrir uma cafeteria e não sei por onde começar: primeiros passos para 
não se perder (Lidiane Santos) 

17h30 – 18h50 

Conversa com o empreendedor (Rodrigo Gonçalves e Danielle Leal (ZOCO)) 

https://diariodoturismo.com.br/hfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-

cafe/ 

  



 
 

 
 

 

VEÍCULO:  Site Revista Hotéis -SP 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  30.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Destaque na página principal 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

https://www.revistahoteis.com.br/hotel-food-nordeste-tera-paineis-com-especialistas-no-

setor-de-cafe/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VEÍCULO:  Site Robson Sampaio-PE 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  30.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

HFN – Especialistas apresentam novidades no 

setor do café 

30 de outubro de 2019 Robson Sampaio Destaque  

De 6 a 8 de novembro, acontece a 2ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste, no 

Centro de Convenções de Pernambuco. Entre as principais atrações do evento está a 

apresentação da cafeteria modelo “Café com especialista”.  O espaço contará com área 

voltada para cafés especiais, realização de workshops, concurso de baristas, oficinas 

gratuitas e TNT (desenho feito com leite no café espresso). Além disso, a Associação 

das Cafeterias de Café Especial de Pernambuco (ASCAPE) abre inscrições para novos 

associados. 

Roberta Araújo, da cafeteria Na venda, e Gabriel Althoff, da cafeteria Café do Brejo, 

presidente e vice da ASCAPE, respectivamente, falam sobre a importância da troca de 

experiências entre profissionais e quais são as expectativas para o evento: “é uma boa 

oportunidade para proporcionar experiências sensoriais que só o especialista oferece e 

também para conceituar o que é um bom café. As expectativas estão centradas na 

divulgação da ASCAPE, do Café especial e, principalmente, na integração do público 

com os novos conceitos de café e cafeteria”. 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e 

na edição deste ano apresenta o “Pizza Maker & Down”, o workshop “Confeitar”, o 

“Gourmet Experience” e muito mais. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 

da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 

fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 

service, padarias e similares. Os interessados devem realizar inscrições através do 

site: www.hfne.com.br. 

Programação 

06/11 

15h30 – 16h50 

Conversa com o empreendedor (Isabele Almeida – Cafeteria a Vida é Bela!) 

17h30 – 18h50 

http://www.robsonsampaio.com.br/hfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-cafe/
http://www.robsonsampaio.com.br/author/robson-sampaio/
http://www.robsonsampaio.com.br/category/destaque/
http://www.hfne.com.br/


 
 

 
 

A experiência de consumo cliente de cafeterias: acolhimento e formação de laços 

sociais (Geraldina Siqueira) 

19h30 – 20h50 

O novo sabor do café: especiais vs tradicionais (Gabriel Althoff) 

07/11 

15h30 – 16h50 

Do plantio à xícara (Marcelo Carrilho) 

17h30 – 18h50 

Conversa com o empreendedor (Daniel e Ricardo – Fridda Café) 

19h30 – 20h50 

Concurso de latte art (TNT) 

08/11 

15h30 – 16h50 

Quero abrir uma cafeteria e não sei por onde começar: primeiros passos para não se 

perder (Lidiane Santos) 

17h30 – 18h50 

Conversa com o empreendedor (Rodrigo Gonçalves e Danielle Leal (ZOCO)) 

Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques 

http://www.robsonsampaio.com.br/hfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-

cafe/ 

 

 

 

 

 

 

 

VEÍCULO:  Site AL1-AL 

EDITORIA:  Notícias  



 
 

 
 

DATA:  28.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

HFN – Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região Nordeste, em Recife 

 

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro 

no Centro de Convenções de Pernambuco e como componente de sua 

ampla programação conta com a participação do workshop “Confeitar”. O 

projeto oferece aulas gratuitas sobre tendências da confeitaria atual com 

grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 

Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos 

ensinar desde o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de 

noiva com glacê e até mesmo flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente 

uma imersão naquilo que é confeitaria”, afirma a chef Anna Corina, 

coordenadora do projeto. 

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área 

gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área 

ou pretendem se especializar. Eles vão estar de frente com vários 

profissionais que já estão consolidados no mercado e vão poder escutar 

dicas para começar um negócio ou aprimorar os seus. Tenho ótimas 

expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria desse nível aqui no 

Recife.” 

https://al1.com.br/i.php?w=800&h=600&zc=3&src=uploads/noticias/d5b778ca1fb4bafa21ef3626e03743f7acbe1e3f.jpg


 
 

 
 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor 

gastronômico e na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o 

“Padaria do amanhã”, o “Pizza Maker & Down” e muito mais. Para 

conferir todas as atrações do evento e realizar inscrições, os profissionais 

devem acessar o site www.hfne.com.br. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & 

Negócios com a Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio 

ouro da CNC, patrocínio bronze da Prefeitura do Recife e apoio do 

PagSeguro. A feira contempla os principais fornecedores de equipamentos, 

serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food service, padarias e 

similares. 

 

Fonte: Solar da Comunicação 

https://al1.com.br/noticias/economia/37342/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes-

renomados-da-regiao-nordeste-em-recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEÍCULO:  Site Hotelier News-SP 

EDITORIA:  Notícias  

http://www.hfne.com.br/


 
 

 
 

DATA:  30.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Destaque na página principal 

 

HFN terá espaço voltado a cafeterias e amantes da 

bebida  

Redação 30/10/2019  

Programação 

contará com workshops, palestras e concursos 

Um dos destaques da HFN (Hotel & Food Nordeste) são os espaços customizados. A 

feira este ano contará com o Gourmet Experience, que abordará temas sobre 

alimentação fora do lar e a Cozinha Empreendedora, com oficinas e dicas de cortes e 

churrasco. Para completar a programação do setor gastronômico, o evento promoverá o 

https://hoteliernews.com.br/noticias/hfn-discutira-alimentacao-fora-do-lar-no-gourmet-experience-84834
https://hoteliernews.com.br/noticias/hfn-tera-tres-oficinas-por-dia-sobre-empreendedorismo-e-gastronomia-84569


 
 

 
 

Café com Especialista, onde profissionais especialistas na bebida realização workshops, 

concurso de baristas, oficinas e TNT (desenho feito com leite no café espresso). Além 

disso, a ASCAPE (Associação das Cafeterias de Café Especial de Pernambuco) abrirá 

inscrições para novos membros. 

A presidente da ASCAPE, Roberta Araújo, dona da cafeteria Na Venda; e Gabriel 

Althoff, vice-presidente da entidade e dono do Café do Brejo, falam sobre a importância 

da troca de experiências entre profissionais. “É uma boa oportunidade para proporcionar 

experiências sensoriais que só o especialista oferece e também para conceituar o que é 

um bom café. As expectativas estão centradas na divulgação da ASCAPE, do Café 

especial e, principalmente, na integração do público com os novos conceitos de café e 

cafeteria”.  

A HFN acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Centro de Convenções de 

Pernambuco, em Olinda. A feira é realizada em Insight Feiras & Negócios em parceria 

com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e ABIH-PE (Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco), com apoio da CNC e prefeitura de 

Recife. O Hotelier News será pela segunda vez media partner do evento. 

HFN: programação 

Abaixo você confere a programação do espaço para os três dias de HFN: 

06/11 

15h30 – 16h50: Conversa com o empreendedor (Isabele Almeida – Cafeteria a Vida é 

Bela!) 

17h30 – 18h50: A experiência de consumo cliente de cafeterias: acolhimento e 

https://www.facebook.com/cafedobrejorecife/
http://www.cecon.pe.gov.br/
http://www.cecon.pe.gov.br/
http://insightconecta.com.br/
https://abrasel.com.br/
https://www.abih-pe.com.br/
https://www.abih-pe.com.br/
https://hoteliernews.com.br/


 
 

 
 

formação de laços sociais (Geraldina Siqueira) 

19h30 – 20h50: O novo sabor do café: especiais vs tradicionais (Gabriel Althoff) 

  

07/11 

15h30 – 16h50: Do plantio à xícara (Marcelo Carrilho) 

17h30 – 18h50: Conversa com o empreendedor (Daniel e Ricardo – Fridda Café) 

19h30 – 20h50: Concurso de latte art (TNT) 

08/11 

15h30 – 16h50: Quero abrir uma cafeteria e não sei por onde começar: primeiros passos 

para não se perder (Lidiane Santos) 

17h30 – 18h50: Conversa com o empreendedor (Rodrigo Gonçalves e Danielle Leal 

(ZOCO) 

(*) Crédito da foto: Couleur/Pixabay 

https://hoteliernews.com.br/noticias/hfn-tera-espaco-voltado-a-cafeterias-e-amantes-da-

bebida-84963 

 


