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V Międzynarodowe Forum Handlu Detalicznego jest platformą do nawiązania kontaktów handlowych z
ukraińskimi sieciami detalicznymi, hurtowymi o detalicznymi dystrybutorami artykułów spożywczych.
W dniu 3 grudnia 2015 roku w Kijowie w ramach XII Międzynarodowej Konferencji "Owoce i Warzywa
Ukrainy-2015" odbędzie się V Międzynarodowe Forum Handlu Detalicznego.

V Międzynarodowe Forum Handlu Detalicznego jest platformą do nawiązania kontaktów handlowych z
ukraińskimi sieciami detalicznymi, hurtowymi o detalicznymi dystrybutorami artykułów spożywczych. W czterech
poprzednich edycjach forum udział wzięło ponad 30 sieci handlowych i hurtowni z Ukrainy, Mołdawii, Polski i
Federacji Rosyjskiej, przeprowadzono ponad 1000 bezpośrednich negocjacji z dostawcami owoców i warzyw z 17
krajów, głównie z Ukrainy.

Na dzień dzisiejszy gotowość do udziału w spotkaniach B2B z dostawcami owoców i warzyw potwierdziły
następujące spółki:
1. Hypermarket "Auchan"
2. "Agron" Sp. Z o.o. (sieci handlowe "Hrosz", "Korona", "К-Market")
3. "Billa Ukraina" (sieć Billa)
4. Grupa «Fozzy Group» (sieś supermarketów «Silpo», «Fora», «Fozzy», «Bumi»)
5. "Omega" (supermarkety Varus)
6. "Kontinium Trade" (hypermarket "Таm Таm")
7. «Grupa Ritejła Ukrainy» (sieć hypermarketów «Karawan»)
8. Sieć supermarketów "Furszet"
9. "Tropik" Sp. z o.o.
10. Dom Handlowy "Kalinowka-Premium"
11. UFOK (Ukraińska Spółka Owocowo-Warzywna)
12. "Eko" Sp. Z o.o. (sieć supermarketów "Eko Market")
13. "Zapadnyj Ritejł"
14. UROK (Ukraińsko-Rosyjska Spółka Warzywna)
15. «Alians Market» Sp. z o.o., sieci handlowe «Fresh-Market», «Fresz», «Arsen», «Sojuz» oraz inne
16. «АTB-Market»
17. METRO Cash & Carry
18. "Sieć Handlowa Sp. z o.o. "Barwinok", Sieć «Barwinok»
19. «Wereseń Plus» Sp. z o.o., sieć sklepów spożywczych "Wereseń"
20. "Kwiwchołod" Sp. z o.o. (sieć handlowa "Rukawyczka")
21. Euro Fresh Fruit
22. "Libra Trade" – przedsiębiorstwo prywatne
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23. «Dom Handlowy Avanta» (sieci handlowe «Kolibris», «Nasz», «555»)
24. Dom Handlowy «Vidikom»
25. "Ekspansja" Sp. z o.o.
26. "Radia" Sp. z o.o. (sieć "Absolut")
27. Sieć handlowa "Kopiejka"
28. "Ukraiński Ritejł" Sp. z o.o. (sieć handlowa "Brusniczka")
29. "Fudmarket" Sp. z o.o. (sieci handlowe "Wełmart", "Wełyka Kyszenia")
30. Sieć supermarketów "Kontynent"

Forum odbędzie się 3 grudnia 2015 r. na terytorium Międzynarodowego Centrum Wystawienniczego
(Browarski prospekt, 15, Kijów) w godzinach 10:00-15:00.

Szczegółowa informacja na temat wydarzenia oraz warunku udziału w załączonym pliku oraz na stronie
internetowej organizatorów
http://www.fruit-inform.com/en/conferences/fvu2015/retail_forum2015

Zapraszamy do udziału!
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