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Головна 
професійна
подія сектору
HoReCa в україні
Міжнародний експофоруМ 
ресторанно-готельного 
бізнесу та клінінгу 
FoReCH 2018

пост-реліз

ОрганізатОр: 

компанія «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок»

генеральний партнер:

компанія «МЕТРО КЕШ 
ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

листопада



дані про виставку FoReCH:

FoReCH – найбільший 
виставковий захід для 
сегменту HoReCa
в Україні.

Україна, італія, 
німеччина, польща, 
туреччина, Франція

Учасники виставки з усіх куточків 
України та 
зарубіжних 
країн

Вперше в цьому році в рамках FoReCH під егідою 
торгово-промислової палати італії в Україні була 
представлена національна експозиція італії

Безліч практичних майстер-класів та семінарів 
від топових шефів з усієї Європи, міжнародні 
конкурси та презентації

провідні компанії, які представляють обладнання 
для сегмента HoReCa в Україні, брали участь у 
FoReCH 2018

FoReCH 2018 – це весь комплекс товарів та послуг 
для індустрії гостинності в Україні

10 000 кв.м. 6220 10 000
Экспозиционная площадь країн-участницькомпаній відвідувачів

значимість виставки FoReCH наочно демонструє 
постійну участь основних лідерів ринку індустрії 
гостинності: «Метро кеШ енд кері украЇна», 
«новий проект», MAReSTo, сп «контакт», 
MeRX HoReCa, «ЄвропрофтеХ», GGM Gastro 
International, VILLA VANILLA, FRANCeGLASS, 
«форвард», ACCoRD GRoUP, ALGRoUP, PRo)
MASTeR, KUMKAYA, WINTeRHALTeR, PRoBAR, 
«лодМар-украЇна», «теХнофуд», «ла-
кондітерра», «коринф інжиніринг», 
«профітекс», MIeLe,  

BeST FRIeND oF BARISTA, GoLDeN BAR, 
«петруЦалек», «світ кави», «ліберті 
украЇна», тМ «осМантус», GeMINI eSPReSSo, 
ISLA, «фуд пак сервіс», MIRS, ресторіЯ груп, 
BARTSCHeR, тд ліко, APPARATUS, HeNDI, ЧЧіпу 
(торгово-промислова палата італії), «Мастер1», 
MoDeRN-eXPo, SYSTeM4, TM FARN, GRANDe 
DoLCHe, BeST PReSSo, eURoSTANDART, TM 
KIMBo, Морський діМ, FeRReT GRoUP, RoBoT-
CoUPe, NeRoNoBILe та багато інших.
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ділова програМа FoReCH:
ділова програма FoReCH формується виходячи з актуальних тенденцій в секторі HoReCa. 
завдяки участі у програмі провідних експертів ринку україни та інших країн, лідерів думок, 
представників відомих та успішних компаній, виставка вважається найбільш ефективним 
бізнес-майданчиком для учасників індустрії гостинності.

клюЧові подіЇ FoReCH 2018:
Офіційна програма виставки FoReCH 
проводилася під брендом InRestForum та 
об’єднала основні теми для рестораторів і 
готельєрів: сервіс, управління, персонал, 
кухня, маркетинг. 
Організатори: журнал «ресторатор» та тОВ 
«Київський міжнародний контрактовий 
ярмарок». Спікери форуму: Максим Храмов, 
Оксана Марусич, Олександр Мусатов, 
Валерій Поляков, Сергій Трахачов, Тетяна 
Петруха, Станіслава Стефановська, Оксана 
Литвиненко, Марія Шапошникова та Олеся 
Чорна.

сотні практичних майстер-класів та 
семінарів від топових шефів зі всієї Європи 
проводилися на стендах компаній: «новий 
проект», «Контакт», «МетрО КеШ енД Кері 
УКраЇна», «Маресто», «профітекс», «акорд 
груп» та інших.

Top Chef Community Forum – триденна 
серія майстер-класів з дегустацією від 
провідних шеф-кухарів і рестораторів: 
Віктора Титова, Володимира Ташаєва, Олени 
Жаботинської, Андрія Дромова, Стелли 
Клименко, Віталія Гуралевича, Олексія 
Шеменкова, Іллі Демківського, Дениса 
Комаренка, В’ячеслава Совенко, Матео 
Рігхетто, Маркантоніо Саграмосо, Ігоря 
Лаврешина, Олександра Бац, Олександра 
Касьян та багато інших.

MeTRo FoReCH expo. генеральний партнер FoReCH 
- компанія Метро Кеш енд Керрі Україна - підготувала 
класну програму майстер-класів та освітніх лекцій від 
експертів HoReCa. Серед учасників: Аndre Wolff, Кирило 
Сміян, Олексій Латкін, Ігор Брагін, Євген Сушко, Олексій 
Повторейко, Юрій Приємський, Євген Клопотенко та інші.

CulinaRT – конкурс творчої кухні для кухарів-
професіоналів, де серед 9 крутих шефів визначився 
1 переможець та володар призу у розмірі - 50 000 грн. 
Кращою в конкурсі стала Юлія Прохода, шеф-кухар 
ресторану Cafe Select, м. Київ.

FoNTeGRo eXPo 2018 – щорічний проект конгресу 
шеф-кухарів FONTEGRO та компанії «профітекс». 
Уже вчетверте в рамках виставки FoReCH відбулися 
майстер-класи провідних українських шеф-кухарів. 
на стенді з інноваційним професійним обладнанням, 
наданим компанією «профітекс», 3 дні 16 шефів 
готували страви, розбирали кулінарні техніки та 
розповідали новини гастрономічного світу.
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Усі 3 дні на стендах учасників FoReCH робота 
велася в динамічному темпі. гостей чекали 
презентації, демонстрації, кулінарні майстер-
класи, яскраві шоу та багато інновацій для 
сфери гостинності. Фахівці сегмента HoReCa 
отримали безцінний досвід на освітніх лекціях, 
змогли вибрати найкраще обладнання та 
укласти вигідні контракти.

активна діловая атмосфера була і на стендах 
італійської національної експозиції, яка 
налічувала понад 20 компаній. італійські 
компанії представили виробників високоякісних 
продуктів харчування, напоїв та обладнання. 
таким чином вдалося ознайомити українського 
споживача з кращою італійською продукцією.

Це були три активних, позитивних і насичених 
дня. В цьому році отримано максимальну 
кількість позитивних відгуків учасників та 
відвідувачів.

FoReCH 2018 став справжнім святом для 
представників сфери гостинності.

Дирекція FoReCH 2018 висловлює щиру подяку учасникам, партнерам і гостям за інтерес до 
виставки! попереду нас чекає ще багато цікавого, захоплюючого, надихаючого. 

до зустрічі на FoReCH 2019 у Міжнародному виставковому центрі, 
м. лівобережна!

сайт выставки: rest-hotel.kiev.ua
сторінка в FB: www.facebook.com/InternationalForech/

4



відгуки уЧасників FoReCH 2018:

ринок HoReCa в Україні має великі перспективи 
розвитку. Ця виставка є надзвичайно важливою для 
майбутнього сфери HoReCa в Україні».
олів’є лангле, генеральний директор компанії «Метро Кеш 
енд Кері Україна»

італійська компанія Effimera вперше в цьому році 
приймає участь у виставці FORECH. Ми приємно 
здивовані високою якістю організації виставки 
та великою кількістю відвідувачів. Ми вдячні 
організаторам».
andrea Ravaioli, засновник компанії Effimera

нашій компанії в цьому році виповнилося 21 рік, і 
весь цей час ми були учасниками виставки. Участь 
в FORECH дає нам багато додаткових клієнтів, 
можливість підтримати імідж і повідомити людям, 
що фірма існує і у нас все добре. не брати участі у 
виставці неможна»!
ігор Браїлівський, голова ради засновників компанії Сп 
«Контакт»

Мені дуже подобається експозиція, і мені здається, що 
учасники доклали дуже багато зусиль, щоб виступити 
здорово. така багата виставка ще раз доводить, що 
HoReCa оживає і інтенсивно розвивається».
софія коломицева, видавець журналу «ресторатор»

Ми дуже раді взяти участь у виставці FORECH. 
Компанії, що представляють італійську експозицію, 
зробили дуже багато компліментів виставці і її 
організаторам».
еміліано калемма, генеральний секретар торгово-
промислової палати італії в Україні
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