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 هو صنایع وابست (حالل)نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی 

 (:6931آمار دوره قبل )

 1322آبان  93-99 :زمان برگزاری

 یشگاه های بین المللی تهرانمحل برگزاری نما :محل برگزاری

 مترمربع فضای باز( 393مترمربع داخل سالن و  2377) متر مربع 227هزارو  2 :تحت پوشش مفید   فضای

 شرکت افزایش نسبت به دوره قبل( 7) شرکت 27 :تعداد غرفه گذاران ایرانی

 کشور افزایش نسبت به دوره قبل(9شرکت و  2) کشور 13شرکت از  39 خارجی:تعداد غرفه گذاران 

 هزار نفر  11 :ایرانی تعداد تقریبی بازدید کنندگان

 کشور 99نفر از  933 :بین المللی تعداد بازدید کنندگان

 ارگانیک ،محصوالت)حالل(شده فرآوری گوشتی ،محصوالت)حالل( گوشت نواعا گروه کاالیی غرفه گذاران:

 )شیمیایی و طبیعی(مجاز های افزودنی و ها نگهدارنده ، ها ادویه انواع ،)حالل(

 تجهیزات و آالت ذبح، ماشین فناوری شده، فرآوری یا خام محصوالت تولید جهت

 های دستگاه و آالت ها، ماشین پوشش پروتئینی، انواع محصوالت انواع فرآوری

 و کردن قطعه برش، های ابزار و تجهیزات  مصنوعی، و طبیعی های پوشش فرآوری
 پزکردن، آب کردن، سرخ کردن، تنوری صنعتی تجهیزات انواع کردن، ریز

 ستمسی بندی، بسته تجهیزات و آالت محصوالت، ماشین کردن دودی و بخارپزکردن

 و حمل های توزین، سیستم های ها، سیستم کننده خنک و انجماد تجهیزات و ها
 صنعتی، اتوماسیون و ها غذایی، سیستم مواد کیفیت انبارداری، کنترل و نقل

 و برق آب،( انرژی مصرف سازی بهینه و الکترونیکی اداری، اتوماسیون و فروش
 گرمایشی ، فناوری و سرمایشی های سیستم و مطبوع تهویه ،تاسیسات،)گاز

 بهداشتی، اطالعات)کشتارگاه ها/ کارخانجات/ انبارداری/فروشگاه ها(، تجهیزات

 و ها تعاونی ها، انجمن ها، کار، خدمات)مشاوره/ اتحادیه محیط در ایمنی و نظافتی
 تخصصی( مرتبط/مطبوعات سندیکاهای

د غذایی، فروشگاه های مواد غذایی، هایپرمارکتها، تهیه عمده فروش و پخش موا :بازدیدکنندگان به تفکیک موضوع
غذاها و کیترینگها، فروشگاه های اینترنتی، صادر کنندگان و وارد کنندگان ، قصابان، 
کشتارگاه ها، فرآورده های گوشتی،صنایع تولیدی، مشاورین صنایع، ماشین آالت 

یزات کشتارگاه ها و بسته بندی، صادر کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه، تجه
 قصابان، موسسات  آموزشی، نشریات، رستورانها، فست فودها ، عموم مردم
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