




للوصول  استراتیجیة  قضیة  إفریقیا  في  الغذاء  قطاع  یعد 
في  للشعوب  المتنامیة  اإلحتیاجات  وتأمین  الغذائي  لألمن 

مختلف دول المنطقة.

تشھد  حیث  ومتنامیة  واعدة  سوقا  اإلفریقیة  السوق  تعتبر 
تجارة التجزئة حالیا طفرة غیر مسبوقة نتیجة تغیر مستمر 
مازاد  الحیاة  نمط  وتطور  اإلفریقي  المستھلك  عقلیة  في 

الطلب على المنتجات الغذائیة والزراعیة عالیة الجودة.

یسلط ھذا النمو المتسارع الضوء على الفرص االستثماریة 
الصناعات  قطاع  في  العاملة  للشركات  المتاحة  والتجاریة 

الغذائیة واالطراف المختلفة المكونة لسالسل التوزیع.

تلبیة احتیاجات السوق اإلفریقیة
الغذائي ھدف  األمن  تحقیق  یجعل  األغذیة  قطاع  تطویر  إن 
لتحفیز  الرئیسیة  العوامل  من  باعتباره  تحقیقھ  ممكن 
الموارد  وفرة  ورغم  جدیدة،  عمل  فرص  وخلق  االقتصاد 
المعدات  في  حاد  نقص  ھناك  إفریقیا  في  والثروات 
والتكنولوجیا والخبرة الالزمة لتكوین صناعة موثوقة تلبي 
المعرض  مایجعل  وھو  للمستھلك،  المتزایدة  االحتیاجات 

فرصة لنقل الخبرة الصناعیة والتجاریة الالزمة.

األعمال  شركاء  مع  مباشرة  التواصل  من  المعرض  یمكنك 
المحتملین دون وسطاء عبر برنامج متكامل إلدارة االجتماعات 

الثنائیة.

لالجتماع  فعالة  منصة  لیكون  اإلقلیمي  الحدث  ھذا  یستعد 
وتوزیع  صناعة  قطاع  في  المتدخلین  مختلف  بین 
المنتوجات الغذائیة في جمیع الدول اإلفریقیة والمتوسطیة.

وتغلیف  معالجة  صناعة،  سلسلة  كامل  المعرض  یغطي 
التبرید  تكنولوجیا  جانب  الى  والمشروبات  االطعمة 

والتخزین والحلول اللوجستیة والتصدیر.

والموردین  للمصنعین  المناسب  المكان  المعرض  یمثل 
من  واسعة  لقائمة  للوصول  والموزعین  التجزئة  وتجار 

المنتجات وابرام صفقات تجاریة مباشرة.

منصة شاملة لعرض صناعة وتجارة األغذیة على مستوى إفریقیا



- أغذیة معلبة / مصنعة
- أطعمة مبردة / مجمدة

- شوكوالتة / كاكاو / برالین
- مركزات / كوكتیالت / خلطات

- مشروبات الطاقة
- حلویات / سناكس / حلوى

- منتجات األلبان
- التمور

- الزیتون وزیت الزیتون
- غذاء عضوي

- شاي / قھوة سریعة التحضیر
- عصائر

- لحم و دواجن
- الصلصات والتوابل

- مأكوالت بحریة
- منتجات النشا / الحبوب الغذائیة 

- سوبر فودز
- أطعمة نباتیة

- ماء
- المكسرات واألغذیة المجففة

- أغذیة فاخرة / متخصصة
- الزیوت

- فواكھ / خضروات طازجة
- جیالتو / آیس كریم

- األطعمة البدیلة
- تقنیة المعالجة

- تكنولوجیا التغلیف
- مواد التعبئة والتغلیف

- الرقابة والتنظیم
- معالجة البیانات

- إدارة السالمة والجودة
- التبرید والتكییف

- تغلیف مستدام
- النقل والتخزین

- الخدمات اللوجستیة
- الحلول الرقمیة

- أثاثات البار والتجھیزات
- الفراش والمفروشات

- بلورات / زجاجیات
- أطباق 

- منتجات التنظیف
- السكاكین

- أثاث داخلي

- التصمیمات الداخلیة
- اكسسوارات المطبخ

- تجھیزات اإلضاءة والتجھیزات
- كتان / ستائر / سجاد

- األثاث والتجھیزات الخارجیة
- فضیات

- الزي الرسمي

- أنظمة المحاسبة / الفواتیر
- شریط الترمیز / الماسحات الضوئیة

- أنظمة نقاط البیع
- علم الروبوتات

- انظمة حمایة
- إدارة العائد / اإلیرادات
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یغطي المعرض كامل سلسلة صناعة، معالجة وتغلیف االطعمة والمشروبات الى جانب تكنولوجیا التبرید والتخزین والحلول 
اللوجستیة والتصدیر.

المعروضات

من 20 إلى 23 جوان/یونیو
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تزوید العارضین بمنصة شاملة لمشاركة منتجاتھم.
الجمع بین التجار, المنتجین والعالمات التجاریة المحلیة والعالمیة.

فرصة مغریة للقاء أعداد كبیرة من الزوار األفارقة المستھدفین.
جذب المزید من األجنحة الوطنیة ودعم الشركات الصغیرة والمتوسطة.

تعزیز تطویر الشركات التي تقدم المعدات والخدمات المتعلقة بھذه األنشطة: معالجة المواد 
، التعبئة والتغلیف ، التتبع ، النظافة ، السالمة ...

تسھیل االجتماع مع المنظمات والمؤسسات اإلقلیمیة والوطنیة.
التمكین من نشر المعلومات على نطاق أوسع من خالل المؤتمرات / المناقشات.

فوائد العرض

بناء عالقات عمل جدیدة: تعرف على العمالء الحالیین والمحتملین
التواصل مع المتخصصین في ھذا المجال
تعرف على االتجاھات والمشاریع الجدیدة

IFSA المشاركة في مؤتمرات
استفد من التسویق المجاني في كل مرحلة من مراحل المعرض

قدم درایتك وابتكاراتك إلى صناع القرار في مجال األغذیة الزراعیة: من المتوقع وجود أكثر 
من 8000 زائر (تجارة األغذیة والمطاعم ، والموزعین ، ومؤسسات الشراء المركزیة ...)

استفد من اجتماعات العمل الثنائیة المبرمجة مسبقًا مع المدیرین المستھدفین

سواًء كنت تسعى لمقابلة مشتریین جدد أو تقدیم منتجاتك الجدیدة، فإن المشاركة في معرض 
IFSA سوف یمنحك فرصة للتفاعل مباشرة مع عمالئك المستقبلیین.





برنامج المشتري الضیف

ھو برنامج خاص بالمشترین العاملین بمؤسسات كبیرة
والموردون الدولیون حیث سیتكفل المعرض بمصاریف 

زیارتھم التي تشمل تذاكر الطیران واإلقامة والتنقل 

تقدیم خدمة استثنائیة ألولئك الذین یتطلعون
إلى تنمیة أعمالھم في السوق األفریقیة 

 یشمل البرنامج

الضیف  المشتري  لبرنامج  لإلنضمام  طریقتان  ھناك 
 IFSA الخاص بمعرض

من  دعوة  تتلقى  قد  أو   ، إلینا  مباشرة  التقدیم  یمكنك 
عمالئھ  یدعو  الذي  العارض  ھو  الوسیط   ، وسیط 

.IFSA Africa الرئیسیین إلى
بإكمال  ببساطة  فقم   ، وسیط  من  دعوة  تلقیت  إذا 
بمجرد  إلیك.  أرسلھ  الذي  اإلنترنت  عبر  النموذج 
اكتمالھ ، سیتحقق منھ فریقنا ، وعندما تتم الموافقة 

علیھ ستتلقى بریًدا إلكترونیًا.

للعارضین والزوار  المتخصصة تضمن  الدعوة  برامج 
وضمان  المعرض  في  المشاركة  من  اھدافھم  تحقیق 

التسھیالت الالزمة إلبرام صفقات تجاریة 

تذاكر طیران مجانیة ،إقامة ،تأشیرة ونقل من وإلى المطار.•
دخول مجاني للمشترین الضیوف إلى المعرض.•
الدخول إلى صالة المشترین الضیوف الحصریة مع غداء مجاني ووجبات خفیفة وخدمة اإلنترنت.•
اجتماعات ثنائیة: شرط أساسي یشمل ترتیب جدول اجتماعات مسبق مع العارضین.•

كیفیة اإلشتراك في برنامج المشتري الضیف



سیشمل المعرض عرض أحدث تقنیات التعبئة والتغلیف

تجدید أو إحداث خطوط إنتاج جدیدة
عرض فرص استثماریة في قطاع اإلنتاج الغذائي



www.ifsaafrica.com
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