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.از آن شرکت محترم جهت مشارکت در این نمایشگاه دعوت به عمل مى آورد 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قزاقستان عنوان نمایشگاه  :  

17   آبان 1398  ) 15   الى November   2019  ( برابر با  تاریخ برگزارى  :    06- 08  
( Atakent IEC )  محل برگزارى  :          مرکز نمایشگاه هاى بین المللى آتاکنت - آلماتی 

   ITE      شرکت بریتانیایى          :    برگزار کننده  

: 

 این نمایشگاه با سابقه22  سال برگزارى مستمر ، موقعیت خود را به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه صنایع غذایى در آسیاى  

مرکزى 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 چهارده 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. اطالعات دوره قبل نمایشگاه به شرح زیر مى باشد

کشور مختلف 456 غرفه دار از36 

5339 بازدید کننده تخصصى تجارى

مساحت کل نمایشگاه  :  10409  متر مربع 

 با توجه به تجربه موفق فروش گسترده شرکت هاى ایرانى در سال گذشته در قزاقستان 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.  

 با سالم
 احتراما ستاد اجرایی نمایشگاه های بین المللی ، مفتخر است که به عنوان مجرى بزرگترین گرد همایى تولید کنندگان و شرکت 

هاى  تجارى فعال صنایع غذایى در قزاقستان - آلماتی ، به صورت ساالنه و نماینده انحصارى شرکتITE Group  درنمایشگاه

WorldFood

06-08 
15 الى17   آبان  1398 

.

گروه   ITE  مجرى برگزارى این نمایشگاه مى باشد که ساالنه   230  نمایشگاه و کنفرانس را در دوازده کشور مختلف
 ( روسیه  اوکراین ، هند ، قزاقستان ، آذربایجان ، ترکیه و ازبکستان و ... ) با هدف ترویج فرصت هاى تجارى برگزار مى کند
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

فکس   : :تلفن همراه

تلفن تماس :
مدیریت پروژه :
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پروفایل غرفه داران و محصوالت
خوار و بار

 حبوبات ، آرد ، ماکارونى ، شکر ، ادویه جات ، نمک ،
 چیپس و پفک ، میوه خشک ، آجیل ، سوپ هاى

نیمه آماده ، کنسانتره

 مواد غذایى یخ زده
 گوشت و ماهى ، غذاهاى نیمه آماده ، میوه و سبزیجات

یخ زده ، محصوالت یخى شیرین

 شیرینى و نان
 شکالت و محصوالت کاکائویى ، شیرینى هاى شرقى و

 حلوا ، پاستیل و ؤله ، چوب شور ، آدامس ، مربا و عسل ،
  نان و شیرینى

 کنسرو ها
  گوشت کنسروى ، ماهى ، شیر ، سبزى و میوه

 روغن و سس

 روغن سبزیجات ، سس و کچاپ ، مایونز ، مارگارین ، چربى
  حیوانى

 لبنیات
  شیر و خامه ، شیر پاکتى، کره ، پنیر ، بستنى

 مرغ و گوشت
 گوشت تازه ، مرغ ، محصوالت گوشتى ، سوسیس ، گوشت

  دودى ، محصوالت گوشتى نیمه آماده ، تخم مرغ

 نوشیدنى ها
 محصوالت بدون الکل ، آب میوه و نکتار ، آب معدنى

  نوشیدنى هاى انرژى زا ، پودر هاى نوشیدنى

 غذاهاى دریایى
 ماهى زنده ، ماهى یخ زده ، ماهى دودى ، ماهى خشک

خاویار ، روغن ماهى ، غذاهاى دریایى

 میوه و سبزیجات
میوه تازه ، انواع توت و قارچ

 چاى و قهوه
 برگ چاى ، چاى فشرده ، چاى گرانول ، چاى طعم دار ، دانه

هاى قهوه ، قهوه خشک ، قهوه فورى ، دستگاه هاى قهوه ساز

 محصوالت ارگانیک
محصوالت فرآورى شده بدون مواد شیمیایى

1% 

1% 

2% 

3% 

3% 

3% 

6% 

7% 

12% 

15% 

تولید کنندگان محصوالت غذایى و انواع نوشیدنى48%
خرده فروشان و توزیع کنندگان

تهیه کنندگان مواد اولیه محصوالت غذایى و تجهیزات تولید مواد خوراکى

کافه ها ، بار ها و رستوران ها

لجستیک و حمل و نقل
مزرعه دارها و باغ داران

هتل ها ،مسافرخانه ها واقامتگاه هاى تفریحى
تولید کنندگان بسته بندى

فروشگاه هاى تولید کیک و کلوچه و شیرینى پزى ها

خشکشویى ها
انستیتوهاى دارویى و داروسازى

تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه 

5,339
بازدید کننده متخصص
از   43   کشور مختلف

456
شرکت غرفه دار از  
36  کشور مختلف

کشورهاى داراى بیشترین بازدیدکننده :

قرقیزستان روسیه ازبکستان بالروس تاجیکستان

............... / ............. / ..........

 International Food Exhibitionمواد غذایىقزاقستان
KAZAKHSTAN 
ALMATY 15 الى 17  آبان 1398 

 WORLD FOODبیستمین نمایشگاه بین المللى

 01-03   November 2017      Atakent IEC, Almaty 

 غذاى نوزاد و غذاهاى رژیمى
                بخش جدید

آآلمانهندهن
ن

افغانستاننمجارستانن

ایرانچیننپاکستانن
ن

ایتالیان

سریالنکا
ن

لهستانروسیهازبکستانن

کشورهاى داراىپاویون اختصاصى :  کشورهاى شرکت کننده در نمایشگاه : 
افغانستان ، بالروس ، بلژیک ، بلغارستان ، جمهورى چک ، برزیل ، 
مجارستان ، فرانسه ، آلمان ، هند ، اندونزى ، ایران ، ایتالیا ، چین ، 

قزاقستان ، قرقیزستان ، مغولستان ، هلند ، پاکستان ، لهستان ، 
اسلوونى ، اسلواکى ، روسیه ، ترکیه ، امارات متحده عربى ، ازبکستان ، 

اوکراین ، آمریکا ، سوئد ، سوئیس ، سریالنکا و کره جنوبى  

جلسات   B2B  بین با حضور 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 

محصوالت غذایى با صاحبان 
فروشگاه هاى زنجیره اى بزرگ 

در قزاقستان 
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