
 

 

 

 

 با همزمان هندوستان کشور به بازاریابی و تجاري هیات اعزام فراخوان

 )2018 آناپورنا( غذایی مواد المللی بین نمایشگاهدوره سیزدهمین  پایی بر

 مهر  5-7 –سپتامبر  29-27
در نظر دارد هیات تخصصی تجاري و بازاریابی متشکل از  با همکاري گروه گردشگري پرشیا سازمان توسعه تجارت ایران

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 ستانهندوماه سال جاري به کشور  مهر 7تا  5) از تاریخ 2018 آناپورنا(

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

 .اقدام خواهند کرد B2B نمایشگاه و برگزاري نشست مذاکرات تجاري
 

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

7-88561195 

 09394121210خانم مرادي: 

 



 

 

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی آناپورنا 

 )2018هند (

 

در شهر بمبئی کشور  7139 مهر  7الی   5از ا) یشگاه مواد غذایی بمبئی (آناپورننماسیزدهمین دوره 

 .هند برگزار می گردد

شکل موفقی نام خود را به  بهکار خود را آغاز کرده،  2005که در سال ا) یشگاه مواد غذایی بمبئی (آناپورننما
ه مواد غذایی و بازار المللی براي تجارت خوراکی و نوشیدنی، تهی ترین نمایشگاه تجاري بین  مهم« عنوان
 B2B در هند و کشورهاي همسایه آن ثبت کرده است. این رویداد یک مکان مالقات بی نظیر »یفروش خرده

این نمایشگاه، با رشد کیفیت اش از نظر بازدید کننده  ود.ی شبراي بازار خوراکی و نوشیدنی هند محسوب م
 راه را براي کسب مقام بیشترین طرفدار نمایشگاهی در هند، هموار ساخته است.ها و غرفه داران، 

 



 

 

 

 فرصت هاي شغلی

 سال هستند.  30درصد پایه مصرف کننده ها زیر سن  50افزایش جمعیت جوان هند، بیش از  -

 مصرف در سرانه و افزایش جمعیت شهري طبقه متوسط رشد درآمد قابل -

 تغییر الگوي مصرف غذا، براساس کیفیت، تنوع، سالمت و راحتی -

 افزایش تقاضا براي محصوالت آماده غذایی -

 3,6به  2020تریلیون دالر بود و احتماالً تا سال  1، 2015پرداختی مصرف کنندگان در سال  -
 تریلیون دالر برسد. 

% از سازمان هاي رسمی 20% از بازار سازمان هاي غیر رسمی و 80اد غذایی شامل خرده فروشی مو -
 است.

 2016آمارهاي نمایشگاه در سال 

متر مربع به نمایش  5000کشور، محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت  21غرفه دار از  131 -1
 گذاشتند. 

 ، رجیستر شدند. تجاريبازدید کننده  6121 -2

 افتتاحیه نمایشگاه توسط وزیر صنایع غذایی هند، خانم حصمیرات کورالدال انجام شد.  -3

توسط انجمن » فرصت ها، چالش ها و روندها –خرده فروشی مواد غذایی در هند «بحث گروهی در مورد  -4
 خرده فروشان هند برگزار شد. 

خرده فروشی مواد غذایی، هتل ها، وارد کنندگان و غیره در این نمایشگاه حضور مدیران و مقامات ارشد  -5
 داشتند. 

 Live DemoArea) در Liveبرگزاري جلسات پخت و پز زنده ( -6

 لیست محصوالت نمایشگاه

 انوع نوشیدنی ها -

 محصوالت نان و نانوایی -

 کنسروها و ادویه جات  -

 غذاهاي سالم و غذاي کودك -

 مواد افزودنی  -



 

 

 

 ماهی، صدف و غذاهاي دریایی -

 محصوالت غذایی منجمد -

 میوه و سبزیجات -

 محصوالت خواربار -

 گوشت و مرغ -

 شیر و لبنیات  -

 مواد خام -

 برنج و محصوالت برنجی -

 شیرینی و صنعت شیرینی پزي -

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 آنالیز فیدبک غرفه داران

 
کیفیت بازدید کنندگان را چگونه 

 ارزیابی می کنید؟
بازدید کنندگان را چگونه کیفیت 

 ارزیابی می کنید؟
موفقیت تان در مشارکت در 
یافتن عوامل جدید، توزیع 
کنندگان و وارد کنندگان را 

 چگونه ارزیابی می کنید؟

موفقیت کلی نمایشگاه را چگونه ارزیابی 
 می کنید؟

 

 محصوالت و خدمات مورد عالقه بازدید کنندگان

 

 



 

 

 

 اطالعات کلی نمایشگاه

 تعداد عنوان
 131 تعداد غرفه داران
 131 تعداد غرفه ها
 6121 بازدیدکنندگان

 متر مربع 5000 فضاي نمایشگاهی
 عکس هاي نمایشگاه 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پکیج نمایشگاه

 



 

 

 

 مدارك ویزاي هند

 اصل پاسپورت و شناسنامه -

 پاسپورتعکس  -

 پیوست شده است) پر کردن فرم درخواست ویزا (در ادامه فرم درخواست ویزا -

 آخرین ویزاي هند صادره براي مشتري -

 فرم درخواست ویزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


