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EXHIBITION 
SPACE
(gross) 

58,457 m2

VISITORS THE ABSOLUTE RECORD IN THE 
HISTORY OF THE EXHIBITION! 

30,710 
visitors from 82 Russian regions 
and 98 countries  

EXHIBITORS 1,560 
companies from 65 countries

درمورد نمایشگاه
استمسکو یک رویداد مهم براى پیشگامان صنایع غذایى در سراسر دنیا  worldfood نمایشگاه بین المللى صنایع غذایى 

مسکو یــک فــرصــت اســت بــراى: world food شــرکــت کـــردن در نمایشگاه 

ورود با بازار روسیه-

پیداکردن مشترى ها و شرکایى از خریداران تا عمده فروشان و فروشگاه هاى زنجیره اى و  -

HoReCaصنعت 

افزایش فروش-

ارائه ى محصوالت جدید به بازار روسیه -

64
National 
Expositions

پروفایل غرفھ داران و محصوالت

تولید کنندگان و عرضه کنندگان

 • میوه و سبزیجات  
•خو اروبار
 • شیرینى وشکالت 
• نوشیدنى

•• وسس روغن 
غذای منجمد وآماده

• ماھی و غذایی دریایی
• گوشت و مرغ
• محصوالت لبنی
• چای و قھوه
•  غذاھای ارگانیک

••

• کنسروجات

با سالم
 احتراما گروه توسعه نمایشگاهى اوژن ، مفتخر است که به عنوان مجرى بزرگترین گرد همایى  تولید کنندگان و 

  ITE Groupشرکت هاى  تجارى فعال صنایع غذایى در روسیه-مسکو ، به صورت ساالنه  و نماینده انحصارى شرکت
در نمایشگاهWorld Food    از آن شرکت محترم جهت مشارکت در این نمایشگاه دعوت به عمل مى آورد  

سال پیاپی بزرگترین  گردهمایی صنایع غذایی ایران در روسیه در بیست و هشتمین 

(World Food  Moscow )عنوان نمایشگاه  :   بیست و هشمتین نمایشگاه بین المللى مواد غذایى مسکو

(1398 ) 5 مهر  تاریخ برگزارى  :    24  الى  27  سپتامبر  2019  برابر با  2  الى 
.Crocus Expo IEC, Moscow           مرکز نمایشگاه هاى بین المللى  مسکو     

 :
 محل برگزارى 

       شرکت بریتانیایى    ITE     شعبه روسیه
 :  
   برگزار کننده  

 این نمایشگاه با سابقه27 سال برگزارى مستمر ، موقعیت خود را به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه 
صنایع غذایى در آسیا و اروپا ثبت نموده است و بهترین پلتفرم براى تحقیقات بازار ، داد و ستد کاال ، توسعه 
کسب و کار و تقویت موقعیت خود در منطقه و  بخصوص در حوزه          CIS مى باشد و تقریبا تبدیل به مرکزى 
براى گردهمایى بزرگان صنعت مواد غذایى در سطح جهانى شده است  این . نمایشگاه در یازده بخش اصلى 

فعالیت مى نماید و بازدیدکنندگان و صاحبان صنایع به راحتى مى توانند با صنایع مرتبط مواد غذایى از  نزدیک 
آشنا شوند و ارتباط برقرار نمایند

*
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 نظر سنجى غرفه داران

با مشترى ها و شرکاى واقعى مالقات کردند71%

تاثیر اقتصادى مشارکت  خود را خوب براورد کردند78%

مشارکت در نمایشگاه را مھم تلقی کردند.95%

86  متقاضیان از مشارکت خود رضایت داشته اند%

89%
از مشارکت کنندگان قصد  
 WorldFoodمشارکت در
Moscow 2019را دارند

 با توجه به تجربه موفق فروش گسترده شرکت هاى ایرانى در سال گذشته در مسکو و لزوم حضور پررنگ 
ایران در بازار مستعد فوق  پیشنهاد مى شود شما نیز در جمع هیات اعزامى ایرانى و در کنار سایر غرفه 

داران در نمایشگاه فوق حضور شایسته اى داشته باشید.  

غرفه داران این نمایشگاه در سال گذشته از  56  کشور مختلف بودند که پاویون جمهورى اسالمى ایران 
یکى از موفق ترین کشورها در نمایشگاه بوده است .

مجرى برگزارى این نمایشگاه مى باشد که ساالنه   230  نمایشگاه و کنفرانس را در دوازده    ITE   گروه
کشور مختلف روسیه  اوکراین ، هند ، قزاقستان ، آذربایجان ، ترکیه و ازبکستان و ... )با هدف ترویج 

فرصت هاى تجارى برگزار مى کند.



25%
7,678
 دیگر مناطق روسیھ

11%
3,379
  کشورھای دیگر
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پروفایل بازدید کنندگان

خریداران متخصص از:
هفروشان عمد • 
وفدرال  • خرده فروشان زنجیره اى منطقه اى
مستقل ههاى  • فروشگا
HoReCa • 

Geography

64%
19,655

 از مسکو و دیگر مناطق مسکو

بازدید کنندگان محصوالت مورد عالقه بازدید کنندگان*

30,710 
visitors from 
82 Russian regions
and 98 countries

39% 24%

24%

17%

18%

14%

18%

18%

27%

30%

27%

29%

20%

26%

22%

شیرینى و شکالت
  مرغ وگوشت 

محصوالت لبنى

سس و روغن

نوشیدنى هاى غیر الکلى

Alcohol drinks 

اسنک 

غذاهاى منجمد و از پیش تهیه شده 

خوار و بار 

چایى و قهوه

میوه و سبزیجات

ماهى و غذاهاى دریایى

غذاهاى کنسرو شده

مواد غذایى ارگانیک

آجیل و میوه هاى خشک

11,977 7,371

7,371

5,521

5,528

4,295

5,528

5,528

8,292

9,213

8,292

8,906

6,142

7,985

6,757

*Multiple-choice question.
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