
Просування експорту 
молокопродуктів 2016



1) Тайвань (28 березня – 1 квітня 2016 року). Торгова місія за 
участі молокопереробних підприємств. B2B зустрічі.

2) Південна Корея (10-13 травня 2016 року). Заочна участь для 
молокопереробних підприємств  у Seoul Food and Hotel 2016. 
B2B зустрічі. 

3) Торгівельна місія до Африки: ПАР, Ангола, Гана (17-27 червня 
2016 року). Участь у виставці Africa's Big Seven. B2B зустрічі. 

4) Hong Kong Food Expo (11-15 серпня 2016 року). Участь у 
виставці Hong Kong Food Expo.

Результати, 2016 рік



Тайвань 
• Сукупне споживання молочних продуктів зростає шаленими темпами 

і на даний момент становить понад 73 кг/особу в рік (в перерахунку
на питне молоко)

• 99% з молокопродуктів — питне молоко та різноманітні типи йогуртів

• Чай з молоком — також окрема позиція у споживчому кошику.

• Наше молоко може коштувати 65-70 центів за літр, що є на 12-15% 
нижчим за ціну необробленого молока у даній країні

• Цікаві перспективи у молочних продуктів з додавання рослинних 
жирів



Тайвань 



Південна Корея

• Основа ринку: твердий сир (від 19 дол/кг у рітейлі), йогурт (від 3 дол) , UHT 
молоко (від 2,2 дол). 

• Споживання понад 72 кг/людину у перерахунку на сире молоко

• Різноманіття твердого сиру у вуличній їжі

• Масло 85/15 (молочний/рослинний жир) та сири для грилю користуються 
попитом серед імпортерів. 

• В 3-й декаді травня масло від Фонтерра імпортувалось в П. Корею за ціною 
3800 дол/т

• Імпортери зацікавлені в українській продукції і активізувались на 
вітчизняному ринку (18 запитів за 2 місяці). 



Південна Корея



Західна Африка
• Ключовою країною для входу є ПАР. 5 основних мереж супермаркетів 

працюють у понад 11 країнах континенту

• Головними конкурентами є Нова Зеландія та ЄС

• У структурі  продовольчого кошику деяких країн (Ангола) хліб та питне 
відновлене молоко займають частку більше 50%, як найдешевші 
продукти харчування

• Проста дозвільна система (окрім ПАР). Україна відкрита в ПАР

• Висока маржинальність окремих видів молокопродуктів (тверді сири, 
згущенка, питне молоко)

• Можливість створення торгівельних представництв у форматі спільних 
підприємств 



Західна Африка



Гонконг
• Найпростіший шлях входу до КНР

• Висока культура споживання сирів, на відміну від 
материкового Китаю.

• Низька маржинальність питного та сухого молока. 

• Можливість співпраці з кондитерськими та 
мережевими пекарнями. 



Гонконг



Майбутні події

• SIAL Paris (16-20 жовтня 2016 року). Покупці 
з країн МЕНА та ЄС

• World of Food Beijing (16-18 листопада 2016 
року). Організатор – німецька АNUGA.

• PLMA Shanghai (7-9 грудня 2016 року). 
Private Label



Дякую за увагу!


