
 

 

 با سپاس

 دپارتمان نمایشگاه های خارجی

 

 محترم مدیریت

 با درود

World Food  سر جهان    بهترین که در کشور قزاقستان است    بزرگ و مهم در زمینه غذایی نمایشگاهای ی از یک   در را محصوالت از سرا

شیدنی  و غذایی مواد بازار ستان  نو  و صنعت  صاحبان این  برای بزرگ مالقات مکان یک به تبدیل رویداد این. گذارد می نمایش به قزاق

 .استشده  مختلف کشورهای و قزاقستان ازای حرفه بازدیدکننده هزاران

ست و دومین   شگاه  بی ستان   World Foodدوره نمای ست  کرده ثابتهای قبل در دوره قزاق ضای  یک که ا صوالت  تبلیغ برای موثر ف  مح

 ان،کنندگ توزیع کنندگان، تولید جمله از صببنعت، این یهاایحرفهمالقات با دیگر مکان مناسبببی برای  های جهانی وازارب یافتن جدید،

 Atakentبه مدت سه روز در شهر آلماتی و در    5189آبان  51تا  51این دوره از تاریخ  ها است. رستوران  و فروشان  خرده فروشان،  عمده

International Exhibition Centre .برگزار خواهد شد 

 گزارش دوره قبل:

  کشور جهان 15بازدیدکننده از  1012بیش از 

  کشور جهان 15دار از غرفه 119حضور بیش از 

   شورهای سپانیا،  : شرکت کننده  ک ستان، بریتانیا،  ا سیه، ترکیه، اتریش، آذربایجان، ارمن ستان،  بلژیک، رو ، چک جمهوری بلغار

  دونزی، اماراتند، انل، هتایلندمالزی،  قرقیزستان،  ایران، چین، قزاقستان،  ،اسلواکی، کنیا، لهستان   یونان، ، اسلونی، آلمان، ایتالیا، اوکراین

 آمریکا کانادا و ،جنوبی کره سریالنکا، عربی، متحده

 جاتسبزی ، خواربار، نانوایی و شیرینی ، های خوراکیانواع روغن، بستنی  و لبنیات، دریایی غذاهای و ماهی، انواع گوشت  های کاالیی:گروه

 الکلی غیر های نوشیدنی، قهوه و چای، رژیمی غذای و کودک غذای، آمادهنیمهو  شده منجمد، شده کنسرو محصوالت، ها میوه و

 ردیف شرح خدمات (قیمت به ازای هر متر)دالر )دالر( –هزینه ثبت نام 

5282 

 5 خارج از سالن غرفه 511

 0 متر 50حداقل  )داخل سالن(، غرفه بدون تجهیزات 210

 1 متر 8)داخل سالن(، حداقل  تجهیزات باغرفه  102

آلماتی -د فود قزاقستان لورنمایشگاه غرفه  فرم ثبت نام

 نام شرکت : نام مدیریت : تلفن :

 همراه : ایمیل : وب سایت :

 مهر و امضا

 

 

د نموده ........................................... نماینده شرکت ................................................ اطالعات فوق را تائیاینجانب 

 .می باشم آلماتی -د فود قزاقستان لورنمایشگاه  و متقاضی ............... متر مربع غرفه در

 03445523082/ همراه :  507داخلی  02748833150/  تلفن:  معصومی جهت کسب اطالعات بیشتر: سرکار خانم

 

ن/911/89شماره :   

9518 مردادتاریخ :   

 


