
 

 

 با سپاس

 دپارتمان نمایشگاه های خارجی

 

 مدیریت محترم

 با سالم،

 بزرگترین و این رویداد گرددمی برگزارمرکز نمایشگاهی و همایش های جهانی شنزن    در ANUFOOD نوشیدنی  و غذایی مواد نمایشگاه  دوره ششمین  

شگاه  شامیدنی  و غذایی مواد المللی بین نمای ست  چین جنوب در B2B آ شامیدنی  و غذایی مواد صادرکنندگان  برای قدرتمند سکوی  یک که ا   برای آ

شد  می چین جنوب دادن قرار هدف سط  رویداد این.  با شگاهی  شرکت  تو شتیبانی   Koelnmesseنمای   اعتبار بر گواه خود که شود می رابرگز و پ

شد می آن المللیبین شگاه این  در شرکت  برایمحکم  یدلیل تواندمی و با شد  نمای شینه  با Koelnmesse شرکت . با شان  ساله  08 پی   اجرای در درخ

 از تا داده قرار هدف را چین نیافتنی پایان و بزرگ بازار باراین تایلند، در Thaifex - World of Food و آلمان یاآنوگ مانند جهانی برتر هاینمایشگاه 

سیل  صادی  هایپتان شور  این اقت ضر  طرفین تمامی نفع به ک شگاه  این در حا ستفاده ( بازدیدکننده کننده،شرکت ) نمای   تنهانهANUFOOD . نماید ا

ر این د نوشیدنی  و غذا صنعت  صاحب  کشورهای گسترده   مشارکت  بلکه باعث آوردمی ارمغان به کنندگانشرکت  برای را چین بزرگ بازاردسترسی به   

 و کرده ادهاستف  خود نفع به نمایشگاه  این اعتبار ازو بزرگ  ثابت هایپاویون داشتن  با روسیه  و کره ژاپن، مانند کشورهایی  طوری کههب است  دهرویداد ش 

  واردات ،کشووور این فراوان جمعیت علت به اما باشوودمی افزایش به رو چین کشووور داخلی تولیدات اینکه با. افزایندمی آن وجهه جهانیبه  همچنین

  ارداتو اخیر سال پنج در و باشدمی دارا را جهان در نوشیدنی و غذا مصرف بازار بزرگترین چین. است ناپذیر اجتناب دیگر کشورهای از ییغذامحصوالت 

  داتوار برای دلیلی نیز کشور  این گسترش  به رو توریست  صنعت  طرفی از. است  افزایش به رو روند این و داشته  رشد  درصد  43 کشور  این غذایی مواد

شورهای  از غذا شد می دیگر ک ستفاده  مورد هاهتل در تا با سترده گیرن قرار ا شور دارد. د و این رویداد نیز همکاری گ  شرکت  ای با بخش هتلداری این ک

 نماید.و بازدید از این رویداد بزرگ دعوت میرویداد تجارت سورن به عنوان نماینده این نمایشگاه در ایران با افتخار شما را به حضور 

ای از سراسر بازدیدکننده حرفه 45048بیش از  – کشور  43غرفه دار از  354 –متر مربع فضای نمایشگاهی  00888 گزارش دوره پیشین نمایشگاه:

سیا و جهان   شور چین، مورد حمای –آ ستان  بازرگانی دپارتمان ت انجمن غذا و هتلداری ک سعه  شورای  و هبیو  شاندونگ  هایا  –المللی  بین تجارت تو

 های مرتبط و ...برنامه های جانبی،کنفرانس و مالقاتبرگزاری 

 رانخشکبار،زعف –آماده و منجمد غذاهای نیمه -شیر و لبنیات  -انواع محصوالت گوشتی  -های سرد و گرم انواع نوشیدنیهای کاالیی قابل ارائه: گروه

 های خوشمزه ...ها و خوردنیانواع اسنک –میوه و سبزیجات  –غذاهای حالل  –نان و شیرینی  –های غذایی و چاشنی

 ردیف شرح خدمات (قیمت به ازای هر متر)یورو تجهیزات غرفه

میز کانتر )پذیرش(، قفسه،  میز گرد، صندلی، سطل زباله، فرش، 

 ، نظافت روزانهولت 008روشنایی،  سوکت برق 

 متر مربع 40*حداقل متراژ 

 4 معمولی و بدون تجهیزات* غرفه 068

 0 تجهیزات باغرفه  408

(آنوفود) شنزن –غذایی چین نمایشگاه غرفه  فرم ثبت نام

 نام شرکت : یت :نام مدیر تلفن :

 همراه : ایمیل : وب سایت :

 مهر و امضا
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