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هیات اعزامى سازمان توسعه تجارت
به نمایشگاه غذایى بیرمنگام - انگلستان

*EXPECTED FIGURES

COVERING
THE FOOD 
SUPPLY CHAIN

ان 250 سخنر
100 رویداد زنده

مالقات با خــریــداران
بزرگ و تصمیم گیران
اصلى این صنعت مهم

1500 غرفه دار
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ن بزرگترین رویداد با بزرگترین خریدارا
 ، هر ساله  در تاریخ 16 – 18 آپریل این نمایشگاه به خاطر پیشینه درخشان خود

بزرگترین خریداران و تاجران را به خود جلب میکند و امسال هم شاهد این رویداد
. خواهیم بود

صرف نظر از هر شاخه اى که شما در آن فعالیت میکنید ، این نمایشگاه قابلیت آن
. را خواهد داشت تا تجارت شما را جهانى کند

. این فرصتى است که نباید از دست بدهید

“The show attracts a wide variety of food development
contacts from across the industry and was the natural choice

for us in 2016.  The connections made kept me busy in the weeks
post the show and the reaction to the brand was fabulous.

Above all we enjoyed being part of the show. We
would definitely recommend to others as a great way

to interact with show goers.”
Simon Browning, Strategic Partnerships, Krispy Kreme

“We come to Food & Drink Expo
because it’s one of the best shows

in Europe, let alone the UK. For
anyone in the Food & Drink industry
in the UK this is the place to be.”

Tony Goodman, CEO, Ten Acre

IT’S THE EVENT YOU CAN’T AFFORD TO MISS!

صنعت غذایى انگلستان شاهد پیشرفت بزرگى است پس با ما
همراه باشید در بازدید از این صنعت 96 میلیارد پوندى

. هم اکنون زمان بسیار مناسبى براى تجارت در این حوزه با انگلستان وجود دارد
در 10 سال گذشته میزان صادرات انگلستان در این صنعت دوبرابر شده  و رشد جهانى 

11% پیدا کرده است همچنین در این مدت توانسته در هر سال بیش از 16000 محصول
. خالقانه و جدید را روانه بازار جهانى کند

در این راستا نمایشگاه غذایى WILLIAM REED  که از سال 1862 در حال برگزارى
است نقش شایانى در این زمینه ایفا کرده است .

همانطور که سالیق و رویکردها در حال تغییر مى باشند الزم است تجارت با کسانى 
انجام شود که بتوانند شما را در این صنعت باال بکشند.

Find out how you can be part of Food & Drink Expo 2018 by emailing mat.rose@wrbm.com or calling 01293 846 506 ll  foodanddrinkexpo.co.uk  /  Your route to the UK food and drink industry

هیات اعزامى سازمان توسعه تجارت به 
نمایشگاه غذایى بیرمنگام - انگلستان



ر n   عمده فروشان و خوار و با

23 % از بازدید کنندگان را خریداران عمده که بخش بزرگى از بازار خوار و 
. بار انگلستان را در دست دارند ، تشکیل میدهند

n   33 % از بازدید کنندگان را خریداران محصوالت غذایى نظیر 
کافى شاپ داران و رستوران داران و هتلداران تشکیل مى دهند.

n  خرده فروشان تخصصى
15 % از شرت کنندگان را خرده فروشان تخصصى نظیر فروشندگان بازار 

. میوه تره بار، قصابى ها ، نانوایى ها و ... تشکیل مى دهند

ن n  تولید کنندگا
29 % از بازدید کنندگان را تولید کنندگان مواد غذایى که به دنبال منابع مواد 

. غذایى ، بسته بندى و تجهیزات هستند تشکیل میدهند

?WHY THE UKبازدید کنندگان2017 MEET THE KEY BUYERS & DECISION MAKERS**

WHY FOOD & DRINK EXPO 2018?

YOUR ROUTE TO 
THE UK FOOD AND 
DRINK MARKET

*Source: Department for
Environmental Food & Rural Affairs

and Food & Drink Federation
**Attended in 2016

FOOD & DRINK EXPO IS THE UK’S LARGEST
FOOD AND DRINK TRADE EVENT IN 2018.

>> Generate sales leads
>> Meet key decision makers
>> All food and drink sectors covered

23%

29%
33%

15%
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TOTAL CONSUMER
EXPENDITURE ON FOOD, DRINK

AND CATERING IS WORTH

£203
BILLION*

Tesco
Morrisons
Booker Wholesale
Spar
Costco Wholesale
Fortnum & Mason
Waitrose
Aldi Stores Ltd
Asda
Budgens
Co-op
Iceland Foods

Lidl
J Sainsbury
Ocado
Hello Fresh
Bestway
Greggs
British Airways
Sodexo
Whitbread
easyJet
Harvester
Harvey Nichols

Bidvest Foodservice
Punch Taverns
Selfridges
Southampton FC
Hilton Hotels
Starbucks
Kraft Heinz
Nestle
Kerry Foods
Dairy Crest
Hovis
Britvic

2 Sisters Food Group
Cadburys
Unilever UK
United Snacks
Premier Foods

چرا انگلستان؟

انگلستان پر تنوع ترین بازار خوار 
و بار اروپا را به خود اختصاص 

داده است. حتى در شرایط سخت 
اقتصادى اروپا، مصرف کنندگان 

انگلیسى همواره به دنبال 
محصوالت با کیفیت ، جدید ، و 

. جذاب بوده و هستند
این نمایشگاه بزرگترین 

نمایشگاه بخش تولید در کشور 
است حتى بزرگتر از بخش اتومبیل 

. و هوا فضا

Find out how you can be part of Food & Drink Expo 2018 by emailing mat.rose@wrbm.com or calling 01293 846 506 ll  foodanddrinkexpo.co.uk  /  Your route to the UK food and drink industry



n  WHOLESALE & GROCERY
23% of visitors were buyers representing both small and largescale
wholesale grocery operations from across the UK.

n  FOODSERVICE
33% of visitors were key foodservice buyers from independent cafés, 
coffee shops, cost sector caterers, large restaurants and hotel chains.

n  SPECIALITY RETAIL
15% of visitors were from the speciality retail market giving you access 
to decision makers from: farm shops, delicatessens, garden centres, 
speciality food halls, butcheries and bakeries.

n MANUFACTURING
29% of visitors were from the manufacturing sector looking to source 
ingredients, packaging, equipment and services.

VISITOR BREAKDOWN 2016WHY THE UK? برندهایى که شما با آنها مالقات خواهید کرد

YOUR ROUTE TO 
THE UK FOOD AND 
DRINK MARKET

THE FOOD SUPPLY 
CHAIN EMPLOYS 

ALMOST 4 MILLION
PEOPLE* *Source: Department for 

Environmental Food & Rural Affairs 
and Food & Drink Federation

**Attended in 2016

23%

29%
33%

15%
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Tesco
Morrisons
Booker Wholesale
Spar
Costco Wholesale
Fortnum & Mason
Waitrose
Aldi Stores Ltd
Asda
Budgens
Co-op
Iceland Foods

Lidl
J Sainsbury
Ocado
Hello Fresh
Bestway
Greggs
British Airways
Sodexo
Whitbread
easyJet
Harvester
Harvey Nichols

Bidvest Foodservice
Punch Taverns
Selfridges
Southampton FC
Hilton Hotels
Starbucks
Kraft Heinz
Nestle
Kerry Foods
Dairy Crest
Hovis
Britvic

2 Sisters Food Group
Cadburys
Unilever UK
United Snacks 
Premier Foods

THE FOOD & DRINK 
INDUSTRY IS THE BIGGEST 

MANUFACTURING SECTOR IN 
THE COUNTRY...LARGER THAN 
AUTOMOTIVE & AEROSPACE 

COMBINED*

The UK is the most innovative 
grocery retail market in 
Europe. Even in tough economic 
times British consumers are
keen to experiment, seek 
out convenient solutions and
authentic specialities, and
are prepared to pay for quality. 
Value means more profitable 
partnerships with UK retailers.

Find out how you can be part of Food & Drink Expo 2018 by emailing mat.rose@wrbm.com or calling 01293 846 506  ll  foodanddrinkexpo.co.uk  /  Your route to the UK food and drink industry



با توجه به رویکرد دو کشور جمهورى اسالمى ایران و انگلستان در جهت گسترش روابط تجارى سازمان توسعه تجارت ایران  به استحضار مى رساند
اقدام به اعزام هیات تجارى و بازاریابى  به کشور انگلستان مى نماید. با توجه به  رویکرد  مثبت دولت هاى انگلستان و جمهورى اسالمى ایران     ، 

پیرامون گسترش روابط تجارى ، فرصت مناسبى جهت حضور شرکت هاى ایرانى در این حوزه فراهم مى آورد .

:خدمات سفر  شامل   

بدینوسیله اطالعات و هزینه این سفر را به استحضار مى رساند 

            : پرواز رفت   

پرواز برگشت  

 ترانسفر فرودگاهى ، ترانسفر شهرى و 

بازدید از نمایشگاه Food & Drink Expo 2018       کارت ورود به نمایشگاه    +    

،ترانسفرهاى جلسات

  امکان شرکت در کنفرانس ها و جلسات جانبى نمایشگاه :   از جمله کنفرانس خرده فروشى و همایش غذاى انگلستان و   ...

همراهى لیدر و سرپرست گروه در تمام مدت سفر 

تهران - میدان صنعت -  بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6  طبقه سوم-

: فکس تلفن :

روز شنبھ 17 آوریل 2018 ھمزمان با 27 فروردین 1397

روزسھ شنبھ 20 آوریل 2018 ھمزمان با 31 فروردین 1397

اقامت 4 شب و 5 روز در هتل 4 ستاره تاپ

( تھران - بیرمنگام)

(بیرمنگام - تھران)

SingleDouble

1250 $ 1650 $ تور بازدید شامل اقامت  4 شب و پنج روز در ھتل 4 ستاره تاپ

300 $300 $  ھزینھ ویزا

ھزینھ عضویت در اتاق بازرگای ایران - انگلستان 
این  اقدام  جھت صدور ویزا اجباری می باشد و کسانی کھ عضویت دارند می بایست

مدارک عضویت خود را ارائھ کنند

10،000،000 10،000،000
IRR IRR

30،000،000قیمت بلیط ایران ایر
IRR IRR

30،000،000

$ 40ھزینھ بلیط رفت و برگشت 1 روزه قطار بیرمنگام - لندن - بیرمنگام 40 $

$ 120ھزینھ تور یک روزه لندن ھر نفر 120 $

شامل کلیھ ترانسفر ھای فرودگاھی و نمایشگاھی ، دیدار انفرادی از نمایشگاه و یکبار بازدید 
بھ ھمراه سرپرست گروه ، صدور کارت نمایشگاه.

و از پرداخت این ھزینھ معاف میشوند.

قیمت بلیط بھ روز محاسبھ و نرخ آن اعالم میگردد . قیمت کنونی بلیط  

حضور در سمینار ھا و جلسات تجاری
ھزینھ آن متعاقبا اعالم خواھد شد

هیات اعزامى سازمان توسعه تجارت
به نمایشگاه غذایى بیرمنگام - انگلستان



 فرم ثبت نام

نام ونام خانوادگی مدیرعامل ....:.............................................. -1  

FIRST 
NAME 
LAST 

NAME

نام شرکت : .................................................... -2
Company 
Name 

فکس: -4تلفن ثابت: -3  

ایمیل: -5 تلفن همراه: -7   

شماره تماس  ضروري :-9نماینده شرکت: -8  

آدرس: -10  

 تعداد افراد متقاضی حضور در تور: ......... نفر در هتل ........................................ میباشند.

 سمت سازمانی در شرکت نام و نام خانوادگیردیف
استفاده از اتاقدرخواست   

Double  Single 

1 




2  

3 
 



4  

 به علت چارتر بودن هتل در پکیج ارائه شده پس از ثبت نام امکان لغو و کنسلی وجود ندارد

 محل مهر وامضاي شرکت کننده:
 تاریخ:

هیات اعزامى سازمان توسعه تجارت
به نمایشگاه غذایى بیرمنگام - انگلستان
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