Kviečiame Jus suderinti darbą ir poilsį dalyvaujant 25–oje tarptautinėje specializuotoje
MAISTO IR GĖRIMŲ PARODOJE ANTALIJOJE, (Turkija)

Food Product‘18
Paroda vyks 2018m. sausio 17- 20 dienomis Antalijos tarptautiniuose parodų rūmuose ANFAS.
Dėl savo geografinės padėties Turkija tapo didelį augimo potencialą turinčia rinka, ypač turizmo sektoriuje,
kas paskatino spartų maisto pramonės sektoriaus bei maisto pramonės teikėjų augimą. Tikimasi, kad iki 2023 m.
Turkija taps viena iš 10-ties stipriausių pasaulio ekonomikų. Turkijos maisto produktų sektorius 2016 m. pasiekė 16
mlrd. USD apyvartą, o maisto sektoriaus augimas sudarė - 11,2%.
Atsižvelgiant į įvairius turizmo sektoriaus poreikius, parodų centras ANFAS
apjungęs parodas
"FoodProduct" ir "Hotel Equipment" kartu bei siekdamas tapti lyderiu tarptautinėje arenoje, organizuoja B2B
susitikimus bei kitus renginius turizmo ir maisto pramonės delegacijoms tarp Turkijos ir užsienio šalių verslininkų
parodos metu 2018 m. Parodos užima 60 000 kv.m. plotą, įskaitant 40 000 kv.m. salėse ir 20 000 kv.m. lauko
aikštelėse.
25th FoodProduct - tai tarptautinė paroda, skirta verslo ryšių plėtrai įmonėms ir suinteresuotoms šalims,
kurios nori išreklamuoti savo naujausią produkciją ir paslaugas maisto ir gėrimų, pakuotės, maisto gaminimo
technologijų, virtuvės įrangos, viešbučių įrangos, restoranų bei kavinių segmentų srityse ir susirasti naujus pirkėjus
bei tiekėjus.
2017 m. vykusi 24-oji "FoodProduct" parodoje buvo pristatyta daugiau nei 1000 prekinių ženklų iš
Azerbaidžano, JAV, Vokietijos, JAE, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Indijos, Alžyro, Turkijos ir kitų šalių. Buvo
suorganizuota daugybė B2B susitikimų delegacijoms iš 21 šalies bei kitų renginių. Parodą aplankė virš 29 000
lankytojų, iš kurių apie 2000 tarptautinių profesionalų.
Lankytojai: viešbučiai, turistinių objektų operatoriai; virtuvės šefai, maisto ir gėrimų pirkimų vadovai,
hypermarketai ir prekybos tinklų vadovai; restoranai, greito maisto, kavinių operatoriai; maisto didmenininkai
(maistas, gėrimai, kosmetika, chemija); pramonės įmonių valdytojai; privačiojo ir viešojo sektoriaus pirkimų
administratoriai; pramonininkai ir gamyklų vadovai.
Parodoje pristatomi produktai:
 mėsa ir mėsos gaminiai;
 pienas ir pieno produktai;
 miltai, grūdai, kepyklų gaminiai;
 žuvies ir jūros gėrybių produktai;
 šokoladas, konditerijos gaminiai, ledai;
 padažai, pagarbai, prieskoniai ir maisto priedai
 džiovinti, šaldyti ir konservuoti maisto
produktai;
Dalyvavimo sąlygos:

• žemės ūkio produktai;
• vaisių sultys, mineraliniai vandenys bei kiti
gėrimai;
• ekologiški maisto produktai ir gėrimai;
• pakuotė;
• vandens pilstymo technologijos;
• maisto gamybos technologijos;
• šaldymo sandėliai ir tarptautinė logistika

1 kv. m. įrengto ploto:
220 EUR + 18% PVM
(kai stendo plotas 0-50 kv.m.)
Į kainą įeina:stendo plotas, stendo sienelės ir tvirtinimo konstrukcijos, vienas 100 w šviestuvas/3 kv.m. plotui, 3
rozetės, įmonės užrašas, kiliminė danga, 1 kv.m. kabina, 4 kėdės, 1 info stalas.
1 kv.m. neįrengto ploto: 180 EUR + 18% PVM (kai stendo plotas 0-50 kv.m.)
Į kainą įeina: parodinio ploto nuoma, praėjimų valymas, salės apsauga.
Po parodos poilsis Antalijoje 3n. Poilsio viešbutyje PORTO BELLO RESORT & SPA 5*.
Maitinimas „viskas įskaičiuota“. Patikrintas ir patikimas luxury klasės viešbutis Jums siūlo SPA malonumus.

Kaina asmeniui, gyvenant dviviečiame kambaryje su „viskas įskaičiuota“ tik 99 EUR*
*kaina galioja pasiūlymo sudarymo metu, vėliau gali keistis ir tvirtinama užsakymo metu.
Projekto vadovė Roma Bieliajevienė, Informacija telefonais: (8-5) 2622453, 860315525.
roma@autare.lt www.autare.lt www.autaretravel.lt

