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FoReCH 2019 у цифрах та фактах:
2 павільйони
13 000 кв.м
експозиційна площа
FoReCH – найбільший
виставковий захід для
сегменту HoReCa
в Україні

250

Більше
компаній –

учасників виставки

8 500

відвідувачів

Греція, Італія, Китай,
Литва, Німеччина,
Польща, Туреччина,
Франція та Україна

з усіх куточків
України та
зарубіжних
країн

Практичні майстер-класи та семінари
від топових шефів, конкурси та презентації.

Щорічна участь основних лідерів ринку,
які представляють обладнання, технології
та продукти харчування для сегмента HoReCa
в Україні.

На FoReCH 2019 було представлено весь
комплекс товарів і послуг для індустрії
гостинності в Україні.

ВПЕРШЕ на FoReCH під егідою SCA Ukraine
відбувся Національний чемпіонат з Brewers
Cup.

Окремий павільйон з кавовою продукцією
та обладнанням.
Вперше на FoReCH були представлені
експозиції KYIV ROASTER VILLAGE (найкращі
пропозиції від компаній обсмажувальників
кави) та Craft & Farming Products
(натуральні продукти від фермерів
та локальних виробників).
Фахівці стверджують, що сфера гостинності в
Україні знаходиться на стадії активного розвитку
та впровадження інновацій. За останні роки,
високий рівень сервісу ресторанів та готелів
помічають навіть гості з країн Європи та Америки.
В Україні складається сприятливе середовище
для ведення бізнесу, розвитку малого та
середнього підприємництва, міжнародної торгівлі
та підвищення ефективності ринку праці. Одним
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країн-учасниць

Тільки на FoReCH! За три дні виставки
учасники та гості змогли підписати сотні
вигідних контрактів та отримати важливі
бізнес-контакти.

із основних завдань виставки FoReCH є сприяння
розвитку готельного і ресторанного бізнесу в
Україні. Форум за 12 років став традиційним
місцем зустрічі керівників ресторанів, кафе,
кав’ярень та кондитерських, готелів, санаторіїв,
пансіонатів, ресторанно-готельних комплексів з
постачальниками обладнання та послуг для цього
сектору.

Ділова програма FoReCH:
Ділова програма FoReCH цього року об’єднала ще більше фахівців індустрії гостинності
та шанувальників кулінарного мистецтва. Семінари від відомих рестораторів, майстеркласи топових українських шеф-кухарів, презентації інноваційного обладнання та послуг,
Національний чемпіонат з заварювання кави, конкурси та інші заходи з різних аспектів
ресторанно-готельного бізнесу залишили у спогадах учасників та гостей масу приємних
вражень.

Найбільш знакові заходи на FoReCH 2019:
Флагманом ділової програми виставки
FoReCH став InRest Forum – унікальний
освітній майданчик для професіоналів
ресторанної та готельної справи. За три дні
роботи форуму обговорили такі важливі теми,
як управління, сервіс, команда та тренди.
Організатори: журнал «Ресторатор» і ТОВ
«Київський міжнародний контрактовий
ярмарок».
Спікери форуму: Марія БАНЬКО,
Вадим КОСТЕНКО, Тереза ДАШТОЯН,
Максим ЦИБРІЙ, Олеся ЧОРНА, Анатолій
ПОЛКОВНІКОВ, Сергій ПОНОМАРЬОВ, Євген
ПЛАСТУН, Наталія КОВРИГІНА, Оксана
МАРУСИЧ, Олександр МУСАТОВ, Сергій
ТРАХАЧОВ.
CulinART Show’19 – серія майстер-класів
та лекцій для шеф-кухарів. Спікери провели
кулінарні майстер-класи та лекції на найактуальні теми: здорова їжа в ресторанному меню як найпопулярніші позиції; Світові
тренди кулінарії в українській редакції; Піца
на локальних продуктах. Нові смаки; Навіщо
кондитерам дружити з кухарями. Техніки: зелений каррі, ганаш, маршмелоу та ін
Вперше на FoReCH відбулася професійна подія для кавової індустрії – For Coffee
Community. Кращі спікери з України та зарубіжжя прочитали актуальні лекції та поді-
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лились безцінним досвідом успішного ведення кавового бізнесу.
Практикум «HACCP в ресторані для власника і керівника: інструкція по успішному впровадженню».
Інтенсив по роботі менеджера (адміністратора) ресторану.
Ukrainian Brewers Cup – Національний
чемпіонат України серед бариста, які надають перевагу ручним методам приготування
кави. Організатором є SCA Ukraine. Чемпіонат відбувся 25-27 вересня в Міжнародному
виставковому центрі Києва в рамках виставки FoReCH. Переможцем став досвідчений
бариста – Олексій Федоровський. Переможець поїде представляти Україну до Мельбурна (Австралія).

Всі три дні роботи FoReCH на більшості стендів
«кипіла» робота.
Сотні вражаючих майстер-класів від провідних
шеф-кухарів, пекарів і кондитерів України
та зарубіжжя, цікаві лекції, презентації,
демонстрації, яскраві шоу і багато інновацій
для сфери гостинності надовго запам’яталися
відвідувачам та зробили виставку особливим
майданчиком бізнес-комунікацій.
Більшість майстер-класів проводились на
стендах компаній: «Новий Проект», «Контакт»,
«METRO Cash & Carry Україна», «Маресто»,
«Профітекс», «Акорд Груп» та інших.
Завдяки FoReCH фахівці сегмента HoReCa
отримали безцінний досвід на освітніх лекціях,
змогли вибирати найкраще обладнання і укласти
вигідні контракти.
Підсумовуючи, можна з впевненістю говорити,
що FoReCH 2019 вкотре став головною фаховою
подією для працівників індустрії гостинності,
комунікаційним майданчиком, який об’єднав
виробників,
постачальників,
шеф-кухарів,
рестораторів та готельєрів.
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відгуки учасників FoReCH 2019:
«На FoReCH я бачу зацікавлені обличчя людей,
які насправді люблять свій бізнес. Тут дуже багато
цікавих стендів та насичена програма. Шкода, що
виставка лише три дні».
Антон Жорін, голова «METRO Cash&Carry Україна»

«Виставка стала більше. Мені здається, що це
логічне продовження розвитку ресторанного ринку.
Український ринок HoReCa однозначно збільшується».
Софія Коломицева, видавець журналу Ресторатор Україна,
організатор InRestForum

«Виставка нам дуже подобається. Я думаю, що це
наймасштабніша виставка в Україні в напрямку
HoReCa. Враження від виставки, як завжди, хороші.
Тут багато людей, багато цікавих контактів, нові
знайомства, нові емоції».
Іван Гром, директор з розвитку торгового дому «Ліко»

«FoReCH - це центральна подія для нашого ринку
в Україні. Ми завжди беремо участь в цій виставці і
відповідно розуміємо, що тут зібрані всі нові технології
й тренди».
Анатолій Пріменко, заступник генерального директора
компанії Profitex

«Виставка дуже класна. Нам дуже тут подобається:
багато людей, хороша організація. Ми зустрічаємо тут
наших клієнтів і партнерів».
Олена Красненкова, директор з маркетингу компанії Manna
Ceramics
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«Ми весь час беремо участь в цій виставці і
представляємо кращі світові бренди. Для нас
виставка FoReCH – це крутий бізнес-майданчик для
нових знайомств, для пошуку нових клієнтів і бізнескомунікацій».
Тетяна Парчевська, маркетолог компанії Maresto

«Тут представлені практично всі виробники та
імпортери різноманітного обладнання для HoReCa.
Відвідувати виставку однозначно потрібно».
Євгенія Марохтова, керівник відділу продажів компанії
Apparatus

«Я дуже приємно здивована тим, яка велика виставка
і як багато спеціалістів з обсмаження кави тут
діляться своїми знаннями з людьми. Я буквально
відчуваю, як в Україні зростає спеціалізований ринок
кави».
Катарина Герашч, кавовий експерт, незалежний
міжнародний консультант

«Виставка дуже гарна. Ми вже вдруге на FoReCH.
Виставка збільшилась, в цьому році вже два
павільйони. Я бачу потенціал. Ми плануємо брати
участь і в наступному році».
Олівер Цандер, керівник відділу регіонального розвитку
водопідготовки у Східній Європі компанії BWT

«Це дуже гарна та велика виставка. Тут можна багато
чим займатися та багато що побачити. Культура кави
в Україні розвинена чудово».
Грігоріс Моунтанос, співробітник і бариста Underdog
Roaster (Греція)

Дирекція FoReCH 2019 висловлює щиру подяку учасникам, партнерам і гостям за інтерес до
виставки! Попереду нас чекає ще багато цікавого, захоплюючого, надихаючого.
До зустрічі на FoReCH 2020 у Міжнародному виставковому центрі,
м. Лівобережна!
Сайт выставки: www.forech.kiev.ua
Сторінка в FB: www.facebook.com/InternationalForech/

