החלה ההרשמה לשבוע תעשיות המזון והאירוח ה 92-בישראל -
תערוכות ישראפוד ,הוטקס 9029
בארגון ובייזום קבוצת שטיר
האירוע החשוב ביותר של ענף המזון והמשקאות בישראל
האירוע הגדול והמקצועי היחיד בישראל המפגיש את כל קהילות המזון,
המשקה ותעשיית האירוח המקומית
 90-99בנובמבר 9029
ביתן  ,2גני התערוכה ,תל אביב
חידושים מהארץ ומהעולם בתחום המזון והמשקאות לצד חידושים בציוד
וטכנולוגיות לענפי האירוח ,הקמעונאות והשוק המוסדי
שבוע תעשיות המזון בישראל בארגון ובייזום קבוצת שטיר ,יתקיים השנה ב-
 02-00בנובמבר בביתן בגני התערוכה.

תערוכת ישראפוד  ,0222נחלה הצלחה עצומה שבאה לידי ביטוי
בגידול המשמעותי במציגים ובמבקרים שמספרם עמד על למעלה מ-
 00,222מבקרים.
האירוע יכלול את  0התערוכות הבאות :
ישראפוד  -תערוכת המזון והמשקה המקצועית המובילה והגדולה בישראל.

הוטקס  -התערוכה הבינלאומית לענפי האירוח ,הקמעונאות והשוק המוסדי
בישראל.
ישראפוד ,כתערוכה המובילה את ענף המזון והמשקה בישראל ,נהנית מחסות
של משרד התמ"ת ,התאחדות התעשיינים  -איגוד תעשיות המזון ואיגוד לשכות
המסחר אשר רואים בתערוכה זו חשיבות רבה בקידומה והצלחתה של
התעשייה הישראלית.
קהל היעד:
קניינים ,מנהלי רכש ,מנכ"לים ,מנהלי מזון ומשקה ,שפים ,מסעדנים,
קונדיטורים ,מנהלים בכירים ומקבלי החלטות נוספים מן המוסדות הבאים:
שוק מקצועי : HORECA/בתי מלון ,מסעדות ,בתי קפה ,אולמות שמחה ,גני
אירועים ,חברות קייטרינג ,בארים ,קונדיטוריות ומאפיות.
שוק מוסדי :בתי חולים ,בתי הארחה ,בתי אבות ,ישיבות ,אולפנות ,פנימיות,
מכללות ,אוניברסיטאות ,קיבוצים ,בתי הבראה ,רשתות לממכר מזון מהיר,
אתרי תיירות ונופש ,מפעלים וחברות גדולות ,מבני ציבור ,מוסדות ממשלתיים
וגופים גדולים כגון מערכות הביטחון וההצלה :צה"ל ,משטרה ,שב"ס וכיו"ב.
שוק מאורגן /רשתות שיווק /הרשת השלישית:
קניינים ,מנהלי רכש ,מנכ"לים ,מנהלי רשתות ,מנהלי חשיפה ,קטגוריות ,הפצה,
סניפים ומחלקות.
שוק פרטי:
קמעונאים ,סופרמרקטים פרטיים ,חנויות נוחות ,מרכולים ,מעדניות ,פיצוציות
וחנויות לממכר מזון.
ענף המזון:
יצרנים ,יבואנים ,סיטונאים ,מפיצים וחברות המזון והמשקה בארץ.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לקבוצת שטיר:
טלפון | 20-0606262 :פקס0620160 :
expo@stier-group.com :Email
www.stier-group.com

קבוצת שטיר-
קבוצת שטיר מייסדת ענף התערוכות המקצועיות בישראל החלה את
פעילותה בשנת  2291ומהווה כיום החברה הגדולה בישראל בענף
התערוכות והכנסים המקצועיים.

