
 

 
 

 

 با همزمان سنگاپور کشور به بازاریابی و تجاري هیات اعزام فراخوان

  آسیا و اقیانوسیه غذایی مواد المللی بین نمایشگاه پایی بر

)APFE 2018( 

 آبان  24-27 – نوامبر 18-15
در نظر دارد هیات تخصصی تجاري و بازاریابی متشکل از  با همکاري گروه گردشگري پرشیا ایرانسازمان توسعه تجارت 

المللی مواد غذایی  زمان با برپایی نمایشگاه بین هاي کشاورزي و صنایع غذایی را هم هاي توانمند تولیدي و تجاري بخش بنگاه
 د.کن اعزام سنگاپورسال جاري به کشور ماه آبان  27تا  24از تاریخ  APFE (2018(آسیا و اقیانوسیه 

ضمن بازدید  به سرپرستی یکی از مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران، هاي انجام شده، اعضاي هیات بر اساس هماهنگی
ات هاي حاضر در نمایشگاه، نسبت به بازدید از واحدهاي مرتبط با موضوع از نمایشگاه مذکور و انجام مذاکرات تجاري با بنگاه

 .اقدام خواهند کرد B2B نمایشگاه و برگزاري نشست مذاکرات تجاري
 

 لذا براي کسب هر گونه اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید. 
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 09394121210خانم مرادي: 



 

 

 )APFE( )2018مواد غذایی سنگاپور (نمایشگاه 

 

براي یک سال دیگر به عنوان بزرگ ترین  –) APFEسنگاپور ( آسیا و اقیانوسی غذایییشگاه مواد نما
رویداد غذایی در آسیا با غرفه دارانی محلی و خارجی، محصوالت با کیفیت خود را براي مصرف کنندگان به 

 نمایش گذاشته است. 

نمایشگاه  6در سالن شماره  1397آبان ماه  24-27مصادف با  2018نوامبر  18الی  15این نمایشگاه از 
 سنگاپور برگزار می شود و برجسته ترین رویداد تقویم عاشقان غذاست. 

به آوردن بهترین مواد غذایی از سراسر مناطق آسیا به سنگاپور کمک می کند و در  این نمایشگاههمچنین، 
 است تا سنگاپور را به مرکز مواد غذایی استانبول تبدیل کند. تالش 

 امسال بازدید کنندگان با محصوالت نمایشگاهی و حتی نمونه هایی از سراسر جهان مواجه خواهند شد.

 



 

 

 

 2017آمارهاي نمایشگاه در سال 

متر مربع به نمایش  100,000، محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت غرفه دار 100بیش از  -1
 گذاشتند. 

 . از این نمایشگاه بازدید کردندبازدید کننده   20,000بیش از  -2

 درباره غرفه داران و محصوالت نمایشگاه

 غرفه داران این رویداد شامل برخی از آخرین و گسترده ترین محدوده محصوالت و خدمات از جمله:

 مواد غذایی  -

 نوشیدنی ها -

 سالم و خاصغذاها و نوشیدنی هاي  -

 نانوایی و  شیرینی پزي -

 مواد غذایی منجمد و بستنی -

 غذاهاي معتبر -

 محصوالت لبنی -

 مواد اولیه غذا و نوشیدنی ها -

 قهوه و چاي -

 غذاهاي دریایی -

 غذاهاي سرد -

 مرغ و محصوالت گوشتی -

 میوه و سبزیجات -

 ادویه جات و ترشی جات -

 بهداشت و تغذیه  -

 و ... -

 می شود.

 

 



 

 

 

 آمارهاي نمایشگاه

 پروفایل بازدید کنندگان

 

 ملیت بازدید کنندگان

 

 



 

 

 

 اطالعات کلی نمایشگاه

 تعداد عنوان
 نفر 100بیش از  تعداد غرفه داران
 نفر 20,000بیش از  بازدیدکنندگان

 متر مربع 100,000 فضاي نمایشگاهی
 عکس هاي نمایشگاه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدارك ویزاي سنگاپور

 ماه اعتبار و امضا 7پاسپورت با حداقل اسکن رنگی صفحه اول  -

  4*6اسکن رنگی عکس  -
 پر کردن فرم درخواست ویزا (در ادامه فرم درخواست ویزا پیوست شده است) -

 فرم درخواست ویزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


