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UKRAINIAN
FOOD EXPO
85 учасників,
7 бізнес-подій та
2 000 відвідувачів з
39 країн світу
Перша виставка продовольчої продукції та обладнання
для переробки Ukrainian Food Expo, що відбулася
23-24 листопада 2017 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,
зарекомендувала себе як справді міжнародна подія, що
залучила 85 учасників та 2 тис. відвідувачів з 39 країн світу.

www.ufexpo.com.ua

Відвідувачами та учасниками виставки стали представники таких країн: Азербайджан,
Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, В’єтнам, Грузія, Данія, Естонія, Ефіопія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірак, Ірак, Іспанія, Казахстан,
Італія, Канада, Китай, Кіпр, Кот-д’Івуар, Литва, Ліван, Молдова, Нігерія, Німеччина, Норвегія, Палестина, Польща, Сербія, Словаччина,
Сінгапур, Тайвань, Саудівська Аравія, Туреччина, Узбекистан, Франція, Чехія, Японія.

UKRAINIAN
FOOD EXPO
Ділова програма
В рамках Ukrainian Food Expo
відбулось 7 бізнес-конференцій
та конгресів, метою яких було
познайомити учасників з досвідом
лідерів галузей, дати їм можливість
отримати свіжі ідеї розвитку бізнесу через
спілкування з визнаними фахівцями, успішними
підприємцями, маркетологами, технологами,
керівниками відділів збуту, знавцями ринків
та іншими експертами.

В усіх заходах
взяли участь
понад 600 учасників

UKRAINIAN FOOD EXPO
Профіль
експонентів
Кондитерські вироби,
мед, цукор,
сухофрукти, горіхи

24

20

Обладнання, упаковка, інгридієнти

10
1
3
6

Кава, чай
Хлібобулочні вироби

3

3

Фрукти, ягоди, овочі, салати
Молочні продукти
Риба та морепродукти
Алкогольні та
безалкогольні напої
Іноземні стенди

5

М'ясні продукти

5

14

Бакалія, снеки, спеції, олії

Серед учасників: ТОВ "Аграна Фрут Україна", ПрАТ "Галіція дистилері", ТОВ "Агро-Інвест",
ТОВ "Карпатська горілчана компанія", ТОВ "Бізнес Продукт Плюс", ТзОВ "Лембергміт", ТОВ "Фабрика Здорово", ТОВ "Фірма "Фавор",
ТОВ «ДейріКо», ГК "Альянс", ПрАТ "Тернопільський молокозавод", ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика", Grimco Trade Holland,
ТзОВ "Радехівський цукор", ТОВ "DHL Express"

UKRAINIAN FOOD EXPO
Відгуки учасників
Андрій Ткаченко, ТОВ «Градолія»
«Загалом позитивне враження. Багато спілкувалися на стенді, українського
ринку було менше, проте іноземці підходили цікавилися. Отримали досить
багато контактів, з них 25 потенційних. Напевно єдиним мінусом був тільки
невеликий розмір виставки. В бізнес-зоні був, щоб поспілкуватися з представниками з Африки. Людей було більше на стенді. Наступного року плануємо брати участь»
ТОВ "РИФ"
«Сподобалась робота менеджерів, що консультували нас та допомагали в
підготовці. Це була наша перша виставка, ми компанія не велика і участі у
виставках не приймали. Все було на високому рівні. Ми звичайно очікували
інтерес та зацікавленість до нашої продукції, але такого ажіотажу не передбачали. Були дуже приємно здивовані, і отримали велику кількість можливостей розширення ринків збуту продукції як і в Україні, так і за її межами.
Залишились дуже задоволеними. На даний час на нас виходять закордонні
компанії та іноземні делегації, які були присутні на даній виставці. Була
корисною та плідною наша ділова зустріч з представниками торгової
мережі «Брусничка». Все сподобалось, всім задоволені!»
Ірина Годун, директор ДП "Коропський сирзавод"
"Хочу сказати, що організатори виставки молодці, тому що не так вже і легко
організувати такий захід, залучивши іноземних представників. Хотілося б
звичайно, щоб було більше іноземних закупівельників. Нашій компанії все
сподобалось. Дуже добре поспілкувались з іноземними та вітчизняними закупівельниками. Захід сподобався, плануємо приймати участь і на наступний рік."
Костянтин Пашков, ТОВ «Полюс ЛТД» ТМ «Фаворіто»
«Ми задоволені виставкою. Всі переговори зараз на стадії опрацювання.
Ми приймаємо участь у виставці вперше, тому враження позитивні»

Оксана Гаврилюк, ТОВ "ІНТЕРФЛОТ"
"Дана виставка сподобалась. Поспілкувались з іноземними представниками. Вони підходили на стенд, тим самим проявляли інтерес до нашої
компанії та нашої продукції. Враження від виставки позитивні. Все було
добре."
Татьяна Сторчеус, Альтера Ацтека Міллінг Україна
«Хочу вам подякувати за організацію виставки і за запрошення взяти
участь. Це був наш перший досвід участі в подібній події такого рівня.
Організація виставкових місць та виявлене вами розуміння до деталей організації по кожному учаснику нас приємно здивували.
Наша компанія отримала нових клієнтів, а також постачальників послуг і товарів. По організаційним питанням у нас
немає ніяких претензій. Особисто мені було приємно з
вами працювати і я бажаю вам успіхів у всіх ваших
починаннях!»
Олександр Шевцов,
ТОВ "Торговий дім "Рига хліб""
«Дуже вдячні організаторам виставки
Ukrainian Food Expo та менеджерам за
допомогу. Організацією виставки, виставковим стендом та місцем розташування дуже задоволені. Під час
виставки наше підприємство
отримало багато досвіду та
нових
контактів
для
співробітництва. Сподіваюсь на подальшу
співпрацю!»

UKRAINIAN FOOD EXPO
Мета відвідування виставки
Пошук нових постачальників
та партнерів

3

Відвідування конференцій,
семінарів
Ознайомлення з виставковим
майданчиком для майбутньої участі
Збір інформації
про ринок/продукцію
Підтримка контакту
з існуючими партнерами

Серед представників HoReCa
та Retail: ЕКО маркет, Ашан Україна,
Rozetka, Брусничка, ЛотОк,
мережа ресторанів Мафія,
Мережа супемаркетів
Metro Cash&Carry,
LKafa-group,
31
Hilton Worldwide,
Львівські круасани

3
16
47

%

Протягом двох днів Ukrainian Food Expo учасники представили свою продукцію 2 тисячам відвідувачів зі сфери дистрибуції,
трейдингу продовольчих товарів, готельно-ресторанного бізнесу, переробки харчової продукції, великим торговельним
мережам, магазинам формату «біля дому», товарно-продовольчим ринкам, оптово-роздрібним складам і базам, фермерам та
представникам сільськогосподарських кооперативів, іноземним закупівельникам та кінцевим споживачам.

UKRAINIAN FOOD EXPO
Відвідувачі
Менеджер
з продажу
Менеджер із
закупівлі
Повар/
Шеф-повар

Посадовий
склад відвідувачів

13

Географія відвідувачів

48

Регіони України

3
3

Маркетинг

3

Категорійний
менеджер

2

Директор/
Керівник/
Власник

5
10

73

«Львівські круасани»
"Виставка цікава, були представлені і наші потенційні партнери.
З деякими ми краще закріпили ділові відносини на зустрічах. Вдалось
поспілкуватись з багатьма компаніями, з декількома ми на початковій
стадії співпраці."

37

Інші країни

Київська
область

Київ

ТОВ «ЕКО маркет»
«Виставка нам сподобалась, хотілося щоб більше виробників продовольства приймали участь. Нас цікавила м'ясна та рибна галузь. Нам вдалося
поспілкуватись досить успішно з новими компаніями, що були представлені на виставці. Тому все сподобалось, ніяких зауважень немає.»

UKRAINIAN FOOD EXPO
Закордонні відвідувачі

Профіль закупівельників

Відгуки іноземних закупівельників:

39

Taiwan - Huang Shen Wu, HAO TING FOOD CO.
«Ми хочемо висловити свою велику подяку Вам за те, що познайомили
нас з багатьма постачальниками. Багато українських постачальників на
Ukrainian Food Expo були зацікавлені в експорті до Тайваню, що перевищило наші сподівання.»

Іноземні
імпортери
трейдери

13

HoReCa

Iran - Hummed Tehrani
«Виставка була дуже продуктивна. Багато переговорів з виробниками
овочів, фруктів, вершкового масла. Ведемо переговори з виробниками
снеків. На наступний рік обов’язково візьмемо участь.»

12

Estonia - Aniefiok Ayaya, ChemieWood
«Було дуже приємно взяти участь у Ukrainian Food Expo 2017. Виставка було
добре організованою і виявилась дуже корисною для розвитку бізнесу.»
Saudia Arabia - Saleh M. Al-Othaim,
Abdullah Saleh Al Othaim & sons Holding Co.
«Виставка сподобалася, провели багато зустрічей. Продовжуються переговори з виробниками олії. Хотілось би, звичайно, щоб в Україні більше
продовольчих підприємств приймали участь.»

36
Українські
дистриб’ютори

39 іноземних делегацій. Така кількість закордонних відвідувачів свідчить про зростання у світі
інтересу до українського продовольства. Організатори Ukrainian Food Expo переконані,
що виставка стане не лише драйвером торгівлі продовольством всередині країни,
а й стимулом для зростання експорту.

Retail

РАДІ СПІВПРАЦІ!
Анастасія Павлюк, проект-менеджер
+38 067 470 82 31
ak@ukrainian-food.org
Тетяна Єщенко, менеджер
із міжнародної співпраці:
+38 067 505 96 58
ty@ukrainian-food.org

www.ufexpo.com.ua

м. Київ,
ВЦ "КиївЕкспоПлаза"

21-23 листоп ада 2018

ІІ МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Забронюй
стенд до
15 березня
та отримай

15% знижки

