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 سى و یکمین دوره برگزارى بزرگترین  نمایشگاه صنایع غذایى و نوشیدنى روسیه، مسکو



این رویداد بزرگترین و شناخته شده ترین نمایشگاه صنایع غذایى و نوشیدنى روسیه

است. چرا که مهم ترین وجه تمایز نمایشگاه  WORLDFOODمسکو 

.
آن مى باشد وسعت و گستردگى جغرافیایى 

شرکت هاى صنایع غذایى از 56 کشور دنیا و 80منطقه روسیه محصوالت خود را در 

این نمایشگاه ارائه مى نمایند.

شایان ذکر است که این نمایشگاه اولین رویداد اجتماعى کشور روسیه است که پس از 

شروع قرنطینه هاى مربوط به پاندمى کرونا ، برگزار گردیده است 

درباره ى نمایشگاه





غرفه داران دوره گذشته

شرکت کننده
از

منطقه مختلفکشور
روسیه

پروفایل غرفه داران
 کارخانجات و تأمین کنندگان مواد غذایى

روسى و خارجى

:

:

و6623169



:بازدید کنندگان دوره گذشته

بازدیدکننده
تخصصى

کشور
و

 منطقه مختلف
از 

 
روسیه

تراکم بازدیدکنندگان :در مقایسه با 2,1

نمایندگان عمده و خرده فروشى ها ، شرکتهاى 
کترینگ ، و همچنین تولیدکنندگان مواد غذایى و بخش 

. HoReCa

:پروفایل بازدیدکنندگان

73%
(9 343)

 به منظور جستجوى محصول و خدمات براى تجارت 
و همچنین براى به دست آوردن اطالعات صنعت به این 

. نمایشگاه آمدند 

79%
(10 111)

 بر تصمیم خرید محصوالت ارائه شده در نمایشگاه 
تأثیر گذار بوده اند

ن: نتایج بررسى بازدید کنندگا

(41٪) 278 5
بازدید کنندگان جدید

164307582



1,363

3,446

5,685

8,205

8,633

آمار و ارقام بازدیدکنندگان

5,194

1,625

1,824

2,779

4,777

11,133

 تولید کنندگان صنایع غذایى و نوشیدنى
 فروشگاه هاى زنجیره اى

  فروشگاه هاى مستقل

عمده فروشان و توزیع کنندگان صنایع غذایى و نوشیدنى

*The question wasn’t asked to visitors with personal interest.

کافه رستوران و هتل

مدیران اجرایى
 مدیران ارشد

 سرپرستان خط تولید مدیران بخش 
هاى تولید 

متفرقه

از لحاظ منطقه جغرافیایى

از لحاظ نوع فعالیت

غیره

از لحاظموقعیت شغلى

11284
بازدید کننده از مسکو 4177

 بازدید کننده از سایر مناطق روسیه

9 9
 کشورهاى دیگر

6
بازدید کننده از



دوره گذشته برخى از بازدیدکنندگان سرشناس و بزرگ

هم چنین سال 2021 ،  سازمان 

صادرات و سرمایه گذارى 

 AzPromo آذربایجان

اسپانسر بخش خارجى نمایشگاه 

بود






