




 

 

 

 

 
 نمایشگاه پایی بر با همزمان ژاپن کشور به بازاریابی و تجاري هیات اعزام فراخوان

 )2018 فودکس(  غذایی مواد  المللی بین

 اسفند 15-18 –مارچ  9-6

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 ن اعزامماه سال جاري به کشور ژاپ اسفند 18تا  15) از تاریخ 2018 (فودکس

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

 مده،آ عمل به هاي هماهنگی به توجه با ضمناًاقدام خواهند کرد؛  B2B نمایشگاه و برگزاري نشست مذاکرات تجاري

 این حمایتی هاي مشوق و تسهیالت از توانند می ایران نعتیص هاي شهرك پوشش تحت هاي شرکت

 گردند. مند بهره ،تجاري تور هزینه درصدي 50 مشوقتسهیالت  ، شاملسازمان

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

7-88561195 

 09394121210خانم مرادي: 

 



 

 

 

 )2018ژاپن ( FOODEXنمایشگاه درباره 

 

ژاپن، بزرگ ترین نمایشگاه آسیا در زمینه غذا و نوشیدنی، در سراسر ژاپن و سراسر جهان می  FOODEXنمایشگاه 
 Japan Hotel)، انجمن هتل هاي ژاپن (Japan Managementباشد که توسط انجمن مدیران ژاپن (

Association ژاپن ()، انجمن رستوران هايJapan Restaurant Association و انجمن امکانات گردشگري (
) برگزار می شود. خریداران زیادي از سراسر آسیا و جهان در Japan Tourism Facilities Associationژاپن (

ه شامل این نمایشگاه شرکت می کنند و می تواند فرصتی عالی براي تولید کننده ها ایجاد کند. در واقع این نمایشگا
فرصت هاي کسب و کار تطبیقی و دسترسی به کانال هاي فروش متنوعی می باشد. هر ساله انتظار می رود که در 

خریدار، از خدمات غذایی، توزیع و شرکت هاي تجاري حاضر در نمایشگاه  80000روز نمایشگاه، حدود  4طول 
 دیدن کنند. 

، غذاهاي ارگانیک، دانه هاي روغنی، محصوالت پروتئینی، غذاهاي گروه کاالیی: میوه و تره بار، انواع نوشیدنی ها
سالمت، صنایع غذایی، شکر و فرآورده هاي آن، خشکبار، مواد غذایی محلی، انواع شکالت، کلیه مواد غذایی بین 

 المللی.

 



 

 

 

 اهداف نمایشگاه

ژاپن طراحی شده تا همکاري خوبی در ایجاد و گسترش فرصت هاي تجاري در صنعت  FOODEXنمایشگاه 
 غذا و ارائه گسترده اطالعات در آخرین روند مربوط به صنعت غذا ایجاد کند. 

 اهداف این نمایشگاه عبارتند از:

 سازماندهی فرصت هاي تجاري ملموس -1

 ژاپنی بازاریابی بین مرزي با تأمین کنندگان یا تولید کنندگان -2

 ایجاد دریچه کسب و کار در بازارهاي آسیایی همسایه -3

بازدید کننده در این نمایشگاه شرکت  82434کشور و  77غرفه دار از  3282، 2017به طور کلی در سال 
 کردند. 

 اطالعات کلی نمایشگاه

 خارجی ژاپنی کل 
 ~2000 ~1350 3350 تعداد غرفه داران

 ~2500 ~1500 4000~ تعداد غرفه ها
 10731 71703 82434 )2017تعداد بازدید کنندگان (

 متر مربع 21483 متر مربع 10877 مترمربع 32360 فضاي نمایشگاهی
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 FOODEXنقشه نمایشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پکیج ژاپن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرم درخواست حضور در هیئت اعزامی

 :Name & Surname (1 ) نام خانوادگی1

 :Date & Place of Birth (2 ) تاریخ و محل تولد:2

 :Father's Name (3 ) نام پدر:3

 :Passport No (4 ) شماره گذرنامه:4

 :Date & Place of Issue (5 ) تاریخ و محل صدور گذرنامه:5

 :Expiration Date (6 ) تاریخ انقضاء:6

 :Company Name (7 ) نام کامل شرکت:7

 :Position (8 ) سمت:8

 :Products/Services (9 ) تولیدات/خدمات:9

 :Managing Director (10 ) نام مدیر عامل:10

 :Tel (11 ) تلفن:11

 :Fax (12 ) فکس:12

 :Mobile (13 ) موبایل:13

 :Email (14 ایمیل:) 14

 :Web Site (15 ) وب سایت:15

 ) آدرس منزل:16
 

 ) تلفن منزل:17

 ) آدرس شرکت:18
 

 ) تلفن شرکت:19

 ) پکیج انتخابی سفر:20
 

 



 

 

 

 مدارك مورد نیاز

 گذرنامه متقاضی ویزا .1

 یک نسخه فرم تقاضاي ویزا .2

 با زمینه سفید 4,5در  4,5یک قطعه عکس سایز  .3

 شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی کپی تمام صفحات .4

 برنامه سفر با ذکر جزئیات انگلیسی .5

 رزرو هتل .6

 گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی .7

 ریز کارکرد سه ماهه آخر حساب بانکی .8

براي کلیه مدارك فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستري صادره 

 مورد نیاز است.  در سه ماهه اخیر،


