New show features
COLDCHAIN UKRAINE
CONFERENCE:

NEW PRODUCT
SHOWCASE:

A conference covering the topics of
cold storage, transportation and supply
chain management.

A dedicated area showcasing
new products presented at the
exhibition

Exhibiting products
FOOD
Grocery, cereals, pasta, sauces,
oils, seasonings and spices
Milk, milk products, cheese,
ice cream, oil and fat products
Meat, meat products,
poultry and eggs
Fish, fish products and seafood
Fresh and canned fruits
and vegetables, mushrooms
Sweets, confectionery and bakery
products, nuts, dried fruits, seeds,
honey

WorldFood Tech&Pack

EQUIPMENT, PACKAGING
and SERVICES
Ingredients, preservatives, stabilisers,
thickeners, enzymes and food dyes
Equipment and packaging
Business publications

DRINKS

Retail equipment

Alcohol
(Wine, liqueurs, spirts and beer)

Services for business sector

Soft drinks
(Kvass, juices, nectars and water)
Coffee, tea and cocoa

NATIONAL PAVILIONS

BOOK YOUR STAND
For more information, please contact the show team:

E-mail: fm@ite-exhibitions.com
Tel: +44 (0)207 596 5097
Get Social
Keep up-to-date on event and industry news

WorldFood
ITE’s food events portfolio
At ITE, we’re passionate about creating
marketplaces for the global food and
beverage industry. We organise trade
exhibitions and conferences that are
specifically designed to maximise the
opportunities for you to meet, share
knowledge, and do business with individuals
and companies who are also involved in the
food sector – worldwide.

19th International
Food & Drink Exhibition
26-28 October 2016
IEC, Кyiv, Ukraine
www.worldfood.com.ua

We have strong relationships with the
companies, associations and political
institutions that shape the food industry
and this enables us to unite many of the
sector’s most influential professionals.
Our events are successful because they
consistently produce highly effective, and
highly respected, environments for face-toface business.
For more information, please visit
www.food-exhibitions.com

Connecting
your business
to the world

Event Features
30 September 2016
WorldFood Ukraine is the country’s largest
food industry exhibition. The event is a
must attend for international food and
drink suppliers looking to conduct business
in Ukraine. In its 19 th edition, the events
longevity highlights its continued relevance
for Ukraine’s food industry professionals.

WorldFood Ukraine in Numbers
• Exhibitors: 125 from 13 countries
• Visitors: 6,510 - 87% were industry professionals
• Exhibition space: 1,730 sqm
• Countries represented: 13 (Belarus, Belgium, Georgia, India, Italy,
Kuwait, Latvia, the Netherlands, Poland, Republic of Moldova, Sri
Lanka, Taiwan and Ukraine )

72%
83%

of exhibitors stated that quality of visitors
were satisfactory or above average
of visitors found new partners

26 October 2016

Tasting Contest

I like everything. We take part for two years in a row and I think we will be
participating for the third time. We like «Novelty Alley» very much. This is really
good idea. The exhibition has high level of services, visitors. We are satisfied
with the exhibition and everything is great.
Oleg Gudzenko, the head of distribution department Ukr-Agro-Product

26 October 2016

> the official awarding ceremony
The Tasting Contest attracts international applicants
who submit their products to be judged based on
their taste and quality. Winners are entitled to use
the competition logo on their future product labels –
a sign of product quality for Ukrainian consumers
and distributors.

26-28 October 2016

Novelty Alley

Novelty Alley is a unique opportunity
for exhibitors to present new products,
drinks, production equipment
and packaging to a wide audience
of professionals in the food and
restaurant industries.

26-28 October 2016

The feature is a meeting
place for exhibitors to
discuss business directly
with representatives of
the country’s leading food
and beverage retailers,
distributors and wholesalers.
Participants can benefit from:
• Direct talks without the middlemen. Enabling exhibitors to get a real understanding of
how their product/service is likely to be perceived on the marketplace
• Private workspace and comfortable working conditions
• Opportunity for promotional material to be displayed in the Retail Distribution Centre
We liked the exhibition very much. We got new contacts, acquaintances. The
target audience was the best. We received everything we needed. We will be
cultivating contacts hereafter. The exhibition is a good start.
Maxim Tereschenko, Zabiyaka LTD

Food Show Room
The Food Show Room is an interactive
platform where chefs cook meals from
ingredients and produce presented by
exhibitors at the show. Guests have
the chance to taste what’s on offer and
make purchasing decisions from this.

26-28 October 2016

Exhibition programme:

Real Coffee. Real Event is a show for
buristas, restaurateurs, coffee suppliers

FMCG & RETAIL HUB – forum for top managers
of the biggest retailers, international and
ukraininan fast mooving goods producers.

Bread festivals is event for profeccional of
bread and confectionary industry.

International Nuts Conference is the
biggest nuts conference in Ukraine.

Buyers Programme

Extra promotional opportunities

WorldFood Ukraine magazine – професійне видання
про учасників, події, партнерів виставки

жовтня

2014

МВЦ, павільйон 3, Київ, пр-т Броварський, 15, М «Лівобережна»
17-та Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine

WorldFood Ukraine

The forum is a dedicated platform for
suppliers of technology and equipment
for the production, and processing of
fresh fruit and vegetables.

Wine Up is ukrainian wine's producers
exposition. Tasting, seminar for
sommeliers.

17 років лідируємо з вами

28-30

This programme unites
invited food and beverage
buyers with the shows
exhibitors. Both sides have
an opportunity to assign
business meetings before
the event opens its doors.

Retail Distribution Centre

иставки сьогодні стають потужною подієвою інвестицією в розвиток окремих галузей та економіки в цілому. Вони
дають ринку поштовх для конструктивної
роботи. Живе спілкування на відкритому
нейтральному майданчику, яким сьогодні
є виставка, допомагає всім присутнім подолати труднощі, дає можливість поділитися досвідом роботи в складних умовах.
Ключові компанії продовжують працювати, укладати контракти, незважаючи на
коливання курсу, зміну ринків збуту та
інші складнощі.
ровідна міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood
Ukraine 28-30 жовтня завершує осінній
виставковий сезон компанії «Прем’єр
Експо». Попередній список учасників дає
підстави стверджувати, що український
ринок продуктів харчування, незважаючи на кризу, отримує серйозні інвестиції,
на ринку створюються нові компанії, виводяться нові ТМ.
країна готується стати найбільшим
експортером продуктів харчування
в Європі. Уряд назвав експорт продуктів однією з головних статей зовнішньої

торгівлі країни. Мінагрополітики оцінює
обсяг прямих іноземних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів в $ 2,955 млрд. з початку року.

продуктів та м’яса, напоїв та екзотичних
фруктів з України та зарубіжжя зможуть
запропонувати свої продукти представникам мережевого продуктового рітейлу
і великим дистриб’юторским компаніям.

егустаційний конкурс виставки щороку підтверджує смакові якості різних
продуктів харчування і напоїв. Серед численних претендентів на медалі 2014 року
– вітчизняне пиво і безалкогольні напої.

orldFood Ukraine традиційно знайомить ринок України з імпортерами. У
той же час, виставка допомагає вітчизняним виробникам вийти на експортні ринки, оцінити попит на продукцію в країнах
Європи та Азії. Сім’я брендів міжнародних
виставок продуктів харчування та напоїв
WorldFood об’єднує події в Азербайджані, Казахстані, Польщі, Росії, Узбекистані і
Туреччині. Український офіс готовий надати необхідну інформацію про проекти,
включаючи статистику та умови участі,
всім бажаючим взяти участь або відвідати
ці виставки.

2014 році вперше стартувала Байєрська програма залучення представників немережевого продуктового
рітейлу і дистрибуції. Закупники продуктів харчування і напоїв – це найцікавіша
для учасників категорія відвідувачів. В
програмі вже зареєструвались представники локальних мереж магазинів та
регіональні дистриб’ютори продуктів та
напоїв з Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Львівської,
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської
областей. На виставці вони шукають нових партнерів і постачальників вітчизняних та імпортних зернопродуктів та бакалії, вина, лікеро-горілчаних виробів і пива,
соків, нектарів і мінеральної води, кави,
чаю та какао, солодощів, кондитерських і
хлібобулочних виробів, горіхів, сухофруктів, насіння, меду, м’яса, м’ясопродуктів
і ковбасних виробів, сирів та молочної
продукції.

orldFood Ukraine допомагає експонентам досягти відразу кількох
цілей: продемонструвати новинки та топові позиції асортименту, підтвердити
спроможність компанії як суб’єкта ринку,
вивчити споживчий попит на продукцію і
придивитися до конкурентів, поділитися
нестандартними рішеннями для кризових часів.

же три роки успішно працює новий
формат ділових зустрічей в рамках
Рітейл-Дистриб’ютор Центру. Це спеціальна бізнес-платформа для контактів
представників мережевого продуктового рітейлу і дистрибуції з експонентами
виставки. Протягом дня постачальники
овочів та кондитерської продукції, рибо-

инок в нинішніх умовах змінюється. На
ньому залишаться найсильніші і стійкі
гравці. Ті, хто працює, сплачує податки і цілеспрямовано втілює в життя власні плани.
Україні потрібен сильний середній бізнес і
гроші в економіці. І, сподіваюся, наша виставка допоможе знайти нові шляхи для
вашого розвитку.
Олена Сініціна, керівник проекту
WorldFood Ukraine

Фото-акція!
Під час проведення виставки сфотографуйте свою команду,
стенди, продукцію, переговори або зробіть СЕЛФІ на фоні банера
WorldFood Ukraine. Фотографії опублікуйте на своїх сторінках
в Facebook з позначкою #WFU2014.
Організатори виставки відберуть трьох переможців, які отримають призи!
Переможці будуть оголошені на сайті виставки 31 жовтня 2014.

Проявіть творчий підхід у конкурсі!
Виріжте купон та відвідайте виставку безкоштовно

28-30 жовтня 2014 / Київ, МВЦ
Пред’явіть купон та заповніть анкету
відвідувача на стійці реєстрації

Тільки 3 дні, з 28 до 30 жовтня, і тільки для аудиторії виставки WorldFood Ukraine 2014 працюватиме Біржа праці спеціальний сервіс, який розширює можливості і перспективи кар’єрного росту та працевлаштування в галузі.
На одному стенді будуть зібрані вакансії від компаній з виробництва
продукції, ритейлерів, ресторанів та резюме професіоналів ринку –
керівників підприємств, магазинів; менеджерів з продажу, шеф-кухарів,
технологів виробництва та інших фахівців.
Приходьте на виставку щоб вибрати працівника або знайти роботу на
стенді Біржі праці!

www.worldfood.com.ua

Виріжте купон та відвідайте виставку безкоштовно

28-30 жовтня 2014 / Київ, МВЦ
Пред’явіть купон та заповніть анкету
відвідувача на стійці реєстрації

БЕЗКОШТОВНИЙ КУПОН

БЕЗКОШТОВНИЙ КУПОН

на відвідування виставки WorldFood Ukraine 2014

на відвідування виставки WorldFood Ukraine 2014

By taking advantage of extra promotional opportunities,
exhibitors are able to increase their brand exposure
before, during and after the show.
• E-banners
• E-shots
• Advertisement in the WorldFood magazine
• Sponsorship packages
and much more

Event Features
30 September 2016
WorldFood Ukraine is the country’s largest
food industry exhibition. The event is a
must attend for international food and
drink suppliers looking to conduct business
in Ukraine. In its 19 th edition, the events
longevity highlights its continued relevance
for Ukraine’s food industry professionals.

WorldFood Ukraine in Numbers
• Exhibitors: 125 from 13 countries
• Visitors: 6,510 - 87% were industry professionals
• Exhibition space: 1,730 sqm
• Countries represented: 13 (Belarus, Belgium, Georgia, India, Italy,
Kuwait, Latvia, the Netherlands, Poland, Republic of Moldova, Sri
Lanka, Taiwan and Ukraine )

72%
83%

of exhibitors stated that quality of visitors
were satisfactory or above average
of visitors found new partners

26 October 2016

Tasting Contest

I like everything. We take part for two years in a row and I think we will be
participating for the third time. We like «Novelty Alley» very much. This is really
good idea. The exhibition has high level of services, visitors. We are satisfied
with the exhibition and everything is great.
Oleg Gudzenko, the head of distribution department Ukr-Agro-Product

26 October 2016

> the official awarding ceremony
The Tasting Contest attracts international applicants
who submit their products to be judged based on
their taste and quality. Winners are entitled to use
the competition logo on their future product labels –
a sign of product quality for Ukrainian consumers
and distributors.

26-28 October 2016

Novelty Alley

Novelty Alley is a unique opportunity
for exhibitors to present new products,
drinks, production equipment
and packaging to a wide audience
of professionals in the food and
restaurant industries.

26-28 October 2016

The feature is a meeting
place for exhibitors to
discuss business directly
with representatives of
the country’s leading food
and beverage retailers,
distributors and wholesalers.
Participants can benefit from:
• Direct talks without the middlemen. Enabling exhibitors to get a real understanding of
how their product/service is likely to be perceived on the marketplace
• Private workspace and comfortable working conditions
• Opportunity for promotional material to be displayed in the Retail Distribution Centre
We liked the exhibition very much. We got new contacts, acquaintances. The
target audience was the best. We received everything we needed. We will be
cultivating contacts hereafter. The exhibition is a good start.
Maxim Tereschenko, Zabiyaka LTD

Food Show Room
The Food Show Room is an interactive
platform where chefs cook meals from
ingredients and produce presented by
exhibitors at the show. Guests have
the chance to taste what’s on offer and
make purchasing decisions from this.

26-28 October 2016

Exhibition programme:

Real Coffee. Real Event is a show for
buristas, restaurateurs, coffee suppliers

FMCG & RETAIL HUB – forum for top managers
of the biggest retailers, international and
ukraininan fast mooving goods producers.

Bread festivals is event for profeccional of
bread and confectionary industry.

International Nuts Conference is the
biggest nuts conference in Ukraine.

Buyers Programme

Extra promotional opportunities

WorldFood Ukraine magazine – професійне видання
про учасників, події, партнерів виставки
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МВЦ, павільйон 3, Київ, пр-т Броварський, 15, М «Лівобережна»
17-та Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine

WorldFood Ukraine

The forum is a dedicated platform for
suppliers of technology and equipment
for the production, and processing of
fresh fruit and vegetables.

Wine Up is ukrainian wine's producers
exposition. Tasting, seminar for
sommeliers.

17 років лідируємо з вами

28-30

This programme unites
invited food and beverage
buyers with the shows
exhibitors. Both sides have
an opportunity to assign
business meetings before
the event opens its doors.

Retail Distribution Centre
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вашого розвитку.
Олена Сініціна, керівник проекту
WorldFood Ukraine

Фото-акція!
Під час проведення виставки сфотографуйте свою команду,
стенди, продукцію, переговори або зробіть СЕЛФІ на фоні банера
WorldFood Ukraine. Фотографії опублікуйте на своїх сторінках
в Facebook з позначкою #WFU2014.
Організатори виставки відберуть трьох переможців, які отримають призи!
Переможці будуть оголошені на сайті виставки 31 жовтня 2014.

Проявіть творчий підхід у конкурсі!
Виріжте купон та відвідайте виставку безкоштовно

28-30 жовтня 2014 / Київ, МВЦ
Пред’явіть купон та заповніть анкету
відвідувача на стійці реєстрації

Тільки 3 дні, з 28 до 30 жовтня, і тільки для аудиторії виставки WorldFood Ukraine 2014 працюватиме Біржа праці спеціальний сервіс, який розширює можливості і перспективи кар’єрного росту та працевлаштування в галузі.
На одному стенді будуть зібрані вакансії від компаній з виробництва
продукції, ритейлерів, ресторанів та резюме професіоналів ринку –
керівників підприємств, магазинів; менеджерів з продажу, шеф-кухарів,
технологів виробництва та інших фахівців.
Приходьте на виставку щоб вибрати працівника або знайти роботу на
стенді Біржі праці!

www.worldfood.com.ua
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By taking advantage of extra promotional opportunities,
exhibitors are able to increase their brand exposure
before, during and after the show.
• E-banners
• E-shots
• Advertisement in the WorldFood magazine
• Sponsorship packages
and much more

Event Features
30 September 2016
WorldFood Ukraine is the country’s largest
food industry exhibition. The event is a
must attend for international food and
drink suppliers looking to conduct business
in Ukraine. In its 19 th edition, the events
longevity highlights its continued relevance
for Ukraine’s food industry professionals.

WorldFood Ukraine in Numbers
• Exhibitors: 125 from 13 countries
• Visitors: 6,510 - 87% were industry professionals
• Exhibition space: 1,730 sqm
• Countries represented: 13 (Belarus, Belgium, Georgia, India, Italy,
Kuwait, Latvia, the Netherlands, Poland, Republic of Moldova, Sri
Lanka, Taiwan and Ukraine )

72%
83%

of exhibitors stated that quality of visitors
were satisfactory or above average
of visitors found new partners

26 October 2016

Tasting Contest

I like everything. We take part for two years in a row and I think we will be
participating for the third time. We like «Novelty Alley» very much. This is really
good idea. The exhibition has high level of services, visitors. We are satisfied
with the exhibition and everything is great.
Oleg Gudzenko, the head of distribution department Ukr-Agro-Product

26 October 2016

> the official awarding ceremony
The Tasting Contest attracts international applicants
who submit their products to be judged based on
their taste and quality. Winners are entitled to use
the competition logo on their future product labels –
a sign of product quality for Ukrainian consumers
and distributors.

26-28 October 2016

Novelty Alley

Novelty Alley is a unique opportunity
for exhibitors to present new products,
drinks, production equipment
and packaging to a wide audience
of professionals in the food and
restaurant industries.

26-28 October 2016

The feature is a meeting
place for exhibitors to
discuss business directly
with representatives of
the country’s leading food
and beverage retailers,
distributors and wholesalers.
Participants can benefit from:
• Direct talks without the middlemen. Enabling exhibitors to get a real understanding of
how their product/service is likely to be perceived on the marketplace
• Private workspace and comfortable working conditions
• Opportunity for promotional material to be displayed in the Retail Distribution Centre
We liked the exhibition very much. We got new contacts, acquaintances. The
target audience was the best. We received everything we needed. We will be
cultivating contacts hereafter. The exhibition is a good start.
Maxim Tereschenko, Zabiyaka LTD

Food Show Room
The Food Show Room is an interactive
platform where chefs cook meals from
ingredients and produce presented by
exhibitors at the show. Guests have
the chance to taste what’s on offer and
make purchasing decisions from this.

26-28 October 2016

Exhibition programme:

Real Coffee. Real Event is a show for
buristas, restaurateurs, coffee suppliers

FMCG & RETAIL HUB – forum for top managers
of the biggest retailers, international and
ukraininan fast mooving goods producers.

Bread festivals is event for profeccional of
bread and confectionary industry.

International Nuts Conference is the
biggest nuts conference in Ukraine.

Buyers Programme

Extra promotional opportunities

WorldFood Ukraine magazine – професійне видання
про учасників, події, партнерів виставки

жовтня

2014

МВЦ, павільйон 3, Київ, пр-т Броварський, 15, М «Лівобережна»
17-та Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine

WorldFood Ukraine

The forum is a dedicated platform for
suppliers of technology and equipment
for the production, and processing of
fresh fruit and vegetables.

Wine Up is ukrainian wine's producers
exposition. Tasting, seminar for
sommeliers.

17 років лідируємо з вами

28-30

This programme unites
invited food and beverage
buyers with the shows
exhibitors. Both sides have
an opportunity to assign
business meetings before
the event opens its doors.

Retail Distribution Centre

иставки сьогодні стають потужною подієвою інвестицією в розвиток окремих галузей та економіки в цілому. Вони
дають ринку поштовх для конструктивної
роботи. Живе спілкування на відкритому
нейтральному майданчику, яким сьогодні
є виставка, допомагає всім присутнім подолати труднощі, дає можливість поділитися досвідом роботи в складних умовах.
Ключові компанії продовжують працювати, укладати контракти, незважаючи на
коливання курсу, зміну ринків збуту та
інші складнощі.
ровідна міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood
Ukraine 28-30 жовтня завершує осінній
виставковий сезон компанії «Прем’єр
Експо». Попередній список учасників дає
підстави стверджувати, що український
ринок продуктів харчування, незважаючи на кризу, отримує серйозні інвестиції,
на ринку створюються нові компанії, виводяться нові ТМ.
країна готується стати найбільшим
експортером продуктів харчування
в Європі. Уряд назвав експорт продуктів однією з головних статей зовнішньої

торгівлі країни. Мінагрополітики оцінює
обсяг прямих іноземних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів в $ 2,955 млрд. з початку року.

продуктів та м’яса, напоїв та екзотичних
фруктів з України та зарубіжжя зможуть
запропонувати свої продукти представникам мережевого продуктового рітейлу
і великим дистриб’юторским компаніям.

егустаційний конкурс виставки щороку підтверджує смакові якості різних
продуктів харчування і напоїв. Серед численних претендентів на медалі 2014 року
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виставок продуктів харчування та напоїв
WorldFood об’єднує події в Азербайджані, Казахстані, Польщі, Росії, Узбекистані і
Туреччині. Український офіс готовий надати необхідну інформацію про проекти,
включаючи статистику та умови участі,
всім бажаючим взяти участь або відвідати
ці виставки.
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напоїв з Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Львівської,
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же три роки успішно працює новий
формат ділових зустрічей в рамках
Рітейл-Дистриб’ютор Центру. Це спеціальна бізнес-платформа для контактів
представників мережевого продуктового рітейлу і дистрибуції з експонентами
виставки. Протягом дня постачальники
овочів та кондитерської продукції, рибо-

инок в нинішніх умовах змінюється. На
ньому залишаться найсильніші і стійкі
гравці. Ті, хто працює, сплачує податки і цілеспрямовано втілює в життя власні плани.
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гроші в економіці. І, сподіваюся, наша виставка допоможе знайти нові шляхи для
вашого розвитку.
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By taking advantage of extra promotional opportunities,
exhibitors are able to increase their brand exposure
before, during and after the show.
• E-banners
• E-shots
• Advertisement in the WorldFood magazine
• Sponsorship packages
and much more

New show features
COLDCHAIN UKRAINE
CONFERENCE:

NEW PRODUCT
SHOWCASE:

A conference covering the topics of
cold storage, transportation and supply
chain management.

A dedicated area showcasing
new products presented at the
exhibition

Exhibiting products
FOOD
Grocery, cereals, pasta, sauces,
oils, seasonings and spices
Milk, milk products, cheese,
ice cream, oil and fat products
Meat, meat products,
poultry and eggs
Fish, fish products and seafood
Fresh and canned fruits
and vegetables, mushrooms
Sweets, confectionery and bakery
products, nuts, dried fruits, seeds,
honey

WorldFood Tech&Pack

EQUIPMENT, PACKAGING
and SERVICES
Ingredients, preservatives, stabilisers,
thickeners, enzymes and food dyes
Equipment and packaging
Business publications

DRINKS

Retail equipment

Alcohol
(Wine, liqueurs, spirts and beer)

Services for business sector

Soft drinks
(Kvass, juices, nectars and water)
Coffee, tea and cocoa

NATIONAL PAVILIONS

BOOK YOUR STAND
For more information, please contact the show team:

E-mail: fm@ite-exhibitions.com
Tel: +44 (0)207 596 5097
Get Social
Keep up-to-date on event and industry news

WorldFood
ITE’s food events portfolio
At ITE, we’re passionate about creating
marketplaces for the global food and
beverage industry. We organise trade
exhibitions and conferences that are
specifically designed to maximise the
opportunities for you to meet, share
knowledge, and do business with individuals
and companies who are also involved in the
food sector – worldwide.

19th International
Food & Drink Exhibition
26-28 October 2016
IEC, Кyiv, Ukraine
www.worldfood.com.ua

We have strong relationships with the
companies, associations and political
institutions that shape the food industry
and this enables us to unite many of the
sector’s most influential professionals.
Our events are successful because they
consistently produce highly effective, and
highly respected, environments for face-toface business.
For more information, please visit
www.food-exhibitions.com

Connecting
your business
to the world
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