فراخوان اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشور ژاپن همزمان با برپایی
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی (فودکس )۱۰۲9
 5-8مارچ –  ۲1-۲1اسفند
سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری گروه گردشگری پرشیا در نظر دارد هیات تخصصی تجاری و بازاریابی متشکل از
بنگاههای توانمند تولیدی و تجاری بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی را همزمان با برپایی نمایشگاه بینالمللی مواد غذایی
(فودکس  )1029از تاریخ  21تا  21اسفند ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام کند.
بر اساس هماهنگیهای انجام شده ،اعضای هیات به سرپرستی یکی از مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران ،ضمن بازدید
از نمایشگاه مذکور و انجام مذاکرات تجاری با بنگاه های حاضر در نمایشگاه ،نسبت به بازدید از واحدهای مرتبط با موضوعات
نمایشگاه و برگزاری نشست مذاکرات تجاری  B2Bاقدام خواهند کرد.

لذا برای کسب هر گونه اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

99812298-1
خانم مرادی09291212120 :

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی فودکس ژاپن
()۱۰۲9

نمایشگاه مواد غذایی فودکس ژاپن از  21الی  21اسفند  2291در شهر توکیو کشور ژاپن برگزار می
گردد.
نمایشگاه فودکس ژاپن ،بزرگترین نمایشگاه آسیا در زمینه غذا و نوشیدنی ،در سراسر جهان و سراسر ژاپن
است .انتظار می رود که در طول  1روز نمایشگاه 980000 ،خریدار خدمات غذایی ،توزیع و شرکت های
تجاری شرکت کنند.
فودکس ژاپن طراحی شده تا کمک های بزرگی در ایجاد و گسترش فرصت های تجاری در صنعت مواد
غذایی ایجا د کند و به طور گسترده ای اطالعاتی را در مورد آخرین روند در رابطه با صنعت مواد غذایی را
معرفی می کند.
برای تبدیل فودکس ژاپن  1029به یک منبع قابل اعتماد و قدرتمند جهت ارائه اطالعات آخرین روند آسیا
در صنعت مواد غذایی ،حمایت سازمان ها  /سازمان های دولتی ،کمیته ها و برخی از غرفه داران از هر دو
مناطق داخلی ژاپن و کشورهای دیگر در مراسم افتتاحیه در اولین روز نمایشگاه مشارکت کردند.
 2111غرفه دار از  92کشور و  110119بازدید کننده در فودکس  1029شرکت کردند و جلسات کسب و
کار پرشور و سودآوری را در بسیاری از غرفه های نمایشگاه بر پا کردند.

آمارهای نمایشگاه در سال 1028
 2111 -2غرفه دار از  92کشور ،محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت  220101متر مربع به
نمایش گذاشتند.
 110119 -1بازدید کننده از بیش از  92کشور از این نمایشگاه بازدید کردند.
 -2مراسم افتتاحیه نمایشگاه نیز در اولین روز نمایشگاه برگزار شد و از طرف سازمان ها ،انجمن ها ،اعضای
کمیته ها و همچنین نمایندگان ژاپنی و خارج از کشور (از جمله  11سفیر و نماینده کابینه) حمایت شد.
لیست محصوالت نمایشگاه
-

ادویه جات و ترشی جات
روغن ها
انواع نوشیدنی
مواد غذایی وارداتی
مواد غذایی سالم
غذاهای ارگانیک و طبیعی و انتشارات

 محصوالت کشاورزی گوشت لبنیات غذاهای دریایی غذاهای آماده گندم و نودل شیرینی و دسراسپرید فود (غذاهایی مانند کره و مربا که بر روی نان پخش می شوند)

اطالعات کلی نمایشگاه
عنوان

تعداد

ژاپنی

خارجی

تعداد غرفه داران

2111

2222

1282

تعداد غرفه ها

1022

2189

1882

بازدیدکنندگان

110119

-

-

فضای نمایشگاهی

 220101متر مربع

 200119متر مربع

 110911متر مربع

تعداد بازدید کنندگان رجیستر شده
روز

آب و هوا

بازدید کنندگان رجیستر شده

 1مارچ (سه شنبه)

آفتابی

210101

 1مارچ (چهارشنبه)

ابری

290929

 9مارچ (پنج شنبه)

بارانی

290218

 9مارچ (جمعه)

بارانی

210922

کل

110119

مناطق و کشورهای غرفه داران

 92کشور و منطقه

اروپا

آلبانی ،دانمارک ،یونان ،کوزووو ،مولداوی ،صربستان ،اوکراین ،اتریش ،مجارستان،
قرقیزستان ،هلند ،اسلوواکی ،جمهوری مقدونیه ،بلژیک ،فنالند ،اسپانیا ،بلغارستان،
فرانسه ،ایسلند ،لتونی ،لهستان ،روسیه ،سوئیس ،قبرس ،گرجستان ،ایرلند ،لیتوانی،
پرتغال ،ترکیه ،جمهوری چک ،آلمان ،ایتالیا ،انگلستان

خاورمیانه

ایران ،اسرائیل ،اردن ،فلسطین ،امارات متحده عربی ،ازبکستان

آفریقا

ساحل عاج ،مصر ،اتیوپی ،غنا ،قونیه ،کنیا ،لسوتو ،ماداگاسکار ،موریس ،نیجریه،
آفریقای جنوبی ،سودان ،تونس ،زیمبابوه

آسیا  /اقیانوسیه

استرالیا ،بنگالدش ،چین ،کومور ،هنگ کنگ ،هند ،اندونزی ،ژاپن ،کره ،مالزی،
نیوزلند ،گینه نو ،فیلیپین

آمریکا

ایاالت متحده آمریکا ،آرژانتین ،بولیوی ،برزیل ،کانادا ،شیلی ،کاستاریکا ،جمهوری
دومنیکن ،اکوادور ،هندوراس ،مکزیک ،پرو ،اروگوئه ،ونزوئال

تعداد بازدیدکننده ها از نظر بخش صنعت

از نظر منطقه

تعداد بازدید کننده ها بر اساس منطقه ( 22کشور برتر)

تعداد بازدید کننده ها بر اساس موقعیت

نظرسنجی از غرفه داران
 -2به طور کلی نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 -1کیفیت بازدید کنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

 -2کدام نوع از بازدید کنندگان بیشتر به غرفه های شما آمدند؟

 -1آیا برای شرکت مجدد در نمایشگاه فودکس  1029برنامه ای دارید؟

نظرسنجی از بازدید کنندگان
 -2به طور کلی نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 -1نقش شما در فرآیند خرید چیست؟

 -2بازدیدتان از غرفه ها چگونه بود؟
طول مدت ماندن در هر غرفه

 -1کدام منطقه یا پروژه برای شما جالب بود؟

تعداد غرفه هایی که بازدید کردید

 -8قبالً چند بار از نمایشگاه فودکس بازدید کرده بودید؟

 -1آیا باز هم از فودکس  1029بازدید خواهید کرد؟

نقشه نمایشگاه

عکس های نمایشگاه

