
 

 

 با سپاس
 دپارتمان نمایشگاه هاي خارجی

  

  مدیریت محترم
  با سالم،
  و داشته  خود کوتاه عمر از باالتر و سریعتر  رشدي  رخداد این که گرددمی برگزار حالی در ANUFOOD نوشیدنی  و غذایی مواد نمایشگاه  دوره پنجمین

 که شود می رابرگز و پشتیبانی  Koelnmesse  عظیم نمایشگاهی  شرکت  توسط  رویداد این. است  رسیده  صنعت  این جهانی جامعه در زودرس بلوغی به
شد می آن المللیبین اعتبار بر گواه خود شگاه این  در شرکت  برايمحکم  یدلیل تواندمی و با شد  نمای شینه  با Koelnmesse شرکت . با  ساله  80 پی

  را چین نیافتنی پایان و بزرگ بازار باراین تایلند، در Thaifex - World of Food و آلمان آنوگوي مانند جهانی برتر هاينمایشگاه  اجراي در درخشان 
 نمایشگاه . دنمای استفاده ) بازدیدکننده کننده،شرکت ( نمایشگاه  این در حاضر  طرفین تمامی نفع به کشور  این اقتصادي  هايپتانسیل  از تا داده قرار هدف
 تنهانه ANUFOOD .شود می محسوب  چین کشور  شمال  در غذایی المللیبین بزرگ نمایشگاه  تنها و گرددمی برگزار چین پایتخت پکن شهر  در آنوفود

شارکت  بلکه باعث آوردمی ارمغان به کنندگانشرکت  براي را چین بزرگ بازاردسترسی به    ر این د نوشیدنی  و غذا صنعت  صاحب  کشورهاي گسترده   م
  و کرده هاستفاد  خود نفع به نمایشگاه  این اعتبار ازو بزرگ  ثابت هايپاویون داشتن  با روسیه  و کره ژاپن، مانند کشورهایی  طوري کههب است  دهرویداد ش 
  واردات ،کشــور این فراوان جمعیت علت به اما باشــدمی افزایش به رو چین کشــور داخلی تولیدات اینکه با. افزایندمی آن وجهه جهانی به همچنین

  رداتوا اخیر سال  پنج در و باشد می دارا را جهان در نوشیدنی  و غذا مصرف  بازار بزرگترین چین. است  ناپذیر اجتناب دیگر کشورهاي  از ییغذامحصوالت  
 غذا اتوارد براي دلیلی نیز کشور این گسترش به رو توریست صنعت طرفی از. است افزایش به رو روند این و داشته رشد درصد 34 کشور این غذایی مواد

نمایشـگاه   اي با بخش هتلداري این کشـور دارد. د و این رویداد نیز همکاري گسـترده گیرن قرار اسـتفاده  مورد هاهتل در تا باشـد می دیگر کشـورهاي  از
ANUFOOD در مرکز کنوانسیون شهر پکن ( 1397آبان  30 آید در تاریخکه یکی از بزرگترین رویدادهاي صنعت خوراکی در آسیا به شمار میCNCC  (

ن با بعد از چهار روز پایان خواهد یافت. شرکت رویداد تجارت سورن به عنوان نماینده این نمایشگاه در ایرا    1397دوم آذر شروع به کار نموده و در تاریخ  
  نماید.افتخار شما را به حضور و بازدید از این رویداد بزرگ دعوت می

شگاه:    شین نمای شگاهی     35000 گزارش دوره پی ضاي نمای صنعت    ملیت متفاوت 31نماینده از  703 –متر مربع ف شورهاي برتر این  بیش از  – و ک
 و هبیو  شاندونگ  هاياستان  بازرگانی دپارتمان ن غذا و هتلداري کشور چین، ت انجممورد حمای –اي از سراسر آسیا و جهان    بازدیدکننده حرفه 15100
  هاي مرتبط و ...برنامه هاي جانبی،کنفرانس و مالقاتبرگزاري  –المللی  بین تجارت توسعه شوراي

تنقالت و  –آماده و منجمد غذاهاي نیمه -شــیر و لبنیات  -انواع محصــوالت گوشــتی  -هاي ســرد و گرم انواع نوشــیدنیهاي کاالیی قابل ارائه: گروه
  هاي خوشمزه ...ها و خوردنیانواع اسنک –میوه و سبزیجات  –غذاهاي حالل  –نان و شیرینی  –هاي غذایی چاشنی

 دیفر شرح خدمات )قیمت به ازاي هر متر(یورو  تجهیزات غرفه
میز کانتر (پذیرش)، قفسه،  میز گرد، صندلی، سطل زباله، فرش، 

  ، نظافت روزانهولت 220روشنایی،  سوکت برق 
  متر مربع 18*حداقل متراژ 

 1  معمولی و بدون تجهیزات* غرفه  260
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