РАЗ ШИРЕ Н Ф ОРМАТ,
Н О В И ВЪЗ МОЖНОСТИ

НОВОТО #RETAIL SHOW
В отговор на динамиката на пазара през 2021 г. #RETAIL SHOW ще представи няколко
отделни тематични търговски събития, съобразно целите и сегментите на сектора.

В ПЕРИОДА 13-15 МАЙ ЗАЕДНО С WINE&SPIRITS SHOW
В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ FUTURE SHOP КОНЦЕПТУАЛНИЯ МАГАЗИН НА БЪДЕЩЕТО.
Това първо издание на FUTURE SHOP е с акцент
на FOOD RETAIL, или всичко за оборудването и обзавеждането
на магазини за храни и места за хранене.
В различни зони и категории ще се представят хладилни
системи, витрини, дисплеи, рафтове за магазини, оборудване
за приготвяне на храна, топли точки в магазина, касови
апарати, везни, колички за пазаруване, каси, складови колички,
системи за насочване на клиенти, системи за сигурност
и контрол на достъпа.

ВСИЧКО В БРАНША Е ОСТАВА ПОДЧИНЕНО НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ
НА ХРАНЕНЕТО: СВЕЖЕСТ И КАЧЕСТВО
Концептуалното пространство FUTURE SHOP
дава индивидуални отговори при проектирането
на съвременен магазин за храни и напитки.
Задачата на днешния магазин е да осигури на клиента комфорт,
удобство и сигурна среда, да оптимизира престоя на клиента
спрямо променените изисквания при пазаруване, за да се отличи
сред динамичната конкуретна среда в този сектор.
Изложители от една продуктова категория ще намерят
място един до друг, за да представят последните
си продуктови серии. В елегантно планирано пространство
може да се предложи сравнителна презентация на конкуретни
продукти. Това е изключителната възможност
производители и дистрибутори да покажат най-новите
оборудване и обзавеждане, устройства и други решения
за Food Retail.

Новата обстановка, свързана
с очакванията на клиентите за бърз,
улеснен и сигурен достъп до качествен
продукт, налагат внедряване и на допълнителни
смарт технологии при предлагането.

Голямото предизвикателство пред
стандартната търговия на дребно сега
е да достигне до всички сетива на клиента
по-бързо от всякога – вече дори не още
от входа на обекта, а „улавяйки“ клиента
преди да е посетил съответния магазин.
Ключът към успеха е точното определяне
на нуждите на клиентите и свързването
им в общо пространство.

ЗАДАЧАТА НА МАГАЗИНА Е ДА ПОСТАВИ ПРАВИЛНИЯ
АКЦЕНТ: ВЪРХУ СВЕЖЕСТТА, ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА,
ТРАДИЦИЯТА ИЛИ ИЗБРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПРОДУКТИ.
Обобщените тематични зони във FUTRURE SHOP 2021:
Зона свежи плодове и зеленчуци;
Зони хляб, хлебни изделия, сладкиши и торти;
Зона сурово месо и месни продукти;
Зона колбаси, преработени меса, млечни изделия,
свежи и зрели сирена и др.;
Зона кулинарен магазин;
Зона за алкохолни напитки, бира и вино + зона за
безалкохолни напитки и сокове;
Зона за пакетирани солени и сладки продукти и кафе;

Проектът FUTURE SHOP се изпълнява от организатора
на #RETAIL SHOW.
Цената за представяне на обзавеждане, оборудване
и услуги във FUTURE SHOP е съобразно размерите
на представяното обзавеждане и оборудване.
В различни зони ще бъдат представени:
стелажи, търговски плотове, мебели,
рафтове за алкохолни напитки и вино;
автоматични врати с ограда и колички,
врати против кражби;
касови апарати, софтуер за събиране на данни,
система за опашка, системи за анализ на трафика, скенер,
система за проверка на цените;
остров/витрини за плодове и зеленчуци;
рафтове за сладкарски и хлебни изделия;
хладилни рафтове, охладители за вино;
хладилни плотове, хладилни витрини;
кафе машина за магазини, вендинг оборудване;
кошове, кошници и други аксесоари за хранителни стоки;

ОЧАКВАМЕ ВИ!
13 - 15 МАЙ
FUTURE SHOP и
WINE&SPIRITS SHOW
FUTURE SHOP, първата бизнес платформа, с която
#RetailShow излиза през май 2021 г. цели да покаже новости
и водещи акценти във фуд ритейла и тяхното отражение
върху пазара в България както и взаимодействието
им с динамично променящото се поведението на потребителите
в предизвикателната среда от последната година.
За повече информация:
Десислава Николова
T +359 2 9655 319
M +359 88 202 8060
dnikolova@iec.bg, retailshow.bg

WINE&SPIRITS SHOW, бизнес изложение,
което обединява производители, търговци,
дистрибутори, ресторантьори, хотелиери и всички
професионалисти в сектора.

