
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 با سالم و احترام، 

برگزار   MIEبه عنوان نماینده انحصاری شرکت    و    99/ 11181/400با مجوز شماره    شرکت پارس رستاک مفتخر است

 AFRICA FOOD ) مواد غذایی کنیا   نمایشگاه بین المللیاز شرکتهای ایرانی جهت حضور در    ، کننده نمایشگاه

SHOW ) گردد، دعوت به عمل آورد.  برگزار می   کنیا    – نایروبی  شهر  در   1399ه ما  آبان  29لغایت    27که از  تاریخ 

 

 آفریقا مواد غذایی نمایشگاه بین المللی

  (AFRICA FOOD SHOW 2020) 

 ( 2020نوامبر  19الی  17)  1399 آبان 29الی  27  

 نایروبی -کنیا 

 2020 نوامبر  19الی  17مطابق با   1399 ماه  آبان 29الی  27 :تاریخ برگزاری ➢

 نایروبی –  کنیا (KICC) کنیاتا المللی بین های همایش مرکز:  محل برگزاری ➢

 شرکت پارس رستاک نماینده انحصاری در ایران:   ➢

دیواره های کناری،  شامل)،  دالر  325متر مربع(:    12)حداقل متراژ غرفه:  قیمت هر متر مربع با تجهیزات استاندارد   ➢

 ( ، روشنایی، سوکت برق، دو عدد صندلی و یک میزرفه،موکتغ در  سر

 دالر  280(:  متر مربع 24)حداقل متراژ غرفه: قیمت هر متر مربع بدون تجهیزات اضافه   ➢

ماکارونی، کنسرو ، چاشنی ها، خرما و میوه های خشک، روغن نباتی و  کلیه مواد غذایی، زیر مجموعه های نمایشگاه :  ➢

همچون دستگاه    ماشین آالت مواد غذاییزیتون، غذا های حالل، غذا های آماده پخت، دستگاه نان پزی و شیرینی پزی،  

ف نگهداری  پرکن نوشابه، بسته بندی مواد غذایی، دستگا های لیبل، برچسب های مواد غذایی ، انواع میکسر، ظرو

 ماد غذایی 

 

 

 

های کشتتتور کنیا بانوان یکی از مهمترین کشتتتورهای جاماه کشتتتورهای شتتترق   استتتتفاده از ظرفیت ها و پتانستتتیل ➢

در   کنیاکه با توجه به ثبات ستیاستی و اثرگذاری   (COMESA)  و بازار مشتترک شترق و جنوآ آفریقا (EAC)آفریقا

  ایجاد می نماید.  نیز  را  این کشورهای  امکان نفوذ و ورود به بازارها،  سایر کشورهای عضو  

 .باشد می منطقه اقتصاد اصلی پایگاه شک بدون و آفریقا شرق بازارهای مرکز در دقیقا کنیا ، نفر میلیون 51.6 جمایت  ➢

 .دارد واردات ،هست  پالم روغن و برنج ، شکر ذرت، گندم، آن راس در که غذایی خام مواد  دالر دمیلیار سه ساالنه کنیا ➢

 .گشاید  می  المللی  بین  کنندگان  صادر  روی  به  را  درها  شده  فرآوری  غذایی  مواد  از  ٪  72  واردات ➢

 باشد.  کنیا از مهمترین مقاصد صادراتی ایران و دروازه ورود به شرق آفریقا می ➢

 .باشدمیلیون دالر در سال های اخیر می  300میزان صادرات ایران به کنیا بیش از   ➢

 

 

 

 

 بگیرید.   تماس  این شرکت  فروش   انرشناسادریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام با ک لطفا جهت           

         02188540252- 5:     شماره تماس     

 021- 88506993شماره فکس :       

 bahareh@parsrastak.comیل :ایم   

 www.parsrastak.com            www.africafoodshow.comسایت :    

 
 

 تجاری  یابی  برنامه شریک  نمایشگاه ی  کننده  برگزار  ، کنندگان بازدید  و داران غرفه بین جلسات  روند سازی ساده منظور به

 و مذاکرات ، جلسات مؤثر  تضمین برای  مناسب الاملی دستور که برد،  می پیش به رویداد  طول در را  B2B های مالقات  و

 .باشد می تجاری ماامالت

 

 اهمیت دارد؟ کنیابازار چرا 

 اطالعات نمایشگاه 

B2B 

 اطالعات تماس

http://www.parsrastak.com/

