
 و صنایع وابسته( حالل)نمایشگاه محصوالت پروتئینی 
   1396آبان  25الی  22 -نمایشگاه بین المللی تهران

 



 نمایشگاه بین المللی و تخصصی گوشت، فرآورده های گوشتی و صنایع وابسته 

 ایران -تهران 

   

 تنها نمایشگاه صنعت پروتئینی در خاورمیانه-

 تنها نمایشگاه فرآورده های پروتئینی  حالل در جهان-



 :حامیان معنوی نمایشگاه

 سازمان توسعه تجارت ایران

شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری 
 اسالمی ایران

انجمن صنایع فرآورده های 
 گوشتی ایران

تولید و   صنعتانجمن صنفی کارفرمایی 
 بسته بندی مواد  پروتئینی کشور

 انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

 کانون انجمن های صنایع غذایی

 سازمان دامپزشکی کشور



 :نشریات همکار



 :نمایشگاه همکار



 مراسم افتتاحیه نمایشگاه

 :با حضور 
 

 مهندس علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزیآقای  -

 آقای دکتر علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دام پزشکی کشور -

 ا.ا.جمعاون شرکت سهامی نمایشگاه های آقای قبادی،  -

 دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایرانافالکی، دکتر آقای  -

 آقای مهندس کاوه زرگران، دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران -



 :سخنرانان
 آقای مهندس علی اکبر مهر فرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی−

 دامپزشکیریئس سازمان علیرضا رفیعی پور، آقای دکتر −



MeatEx 2017  به روایت آمار 

متر مربع195هزار و  6         :  فضای تحت پوشش 

متر مربع117هزار و  3          : فضای اجاره داده شده 

شرکت 64         :تعداد غرفه گذاران ایرانی 

کشور15شرکت از 37:   تعداد غرفه گذاران بین المللی 

تعداد تقریبی بازدیدکنندگان    : 

 هزار  نفر11: بازدیدکنندگان ایرانی -   

 کشور28نفر از   703: بازدیدکنندگان بین المللی -   
 



 بخشهای اصلی نمایشگاه

تجهیزات 
 فروشگاهی

 کشتارگاه ها
تجهیزات 
 قصابی ها

 صنعت

 فروشگاهی قصابی ها

تجهیزات 
 فروش

 خام افزودنیها
فرآوری 

 شده

 محصول

 نگهدارنده ادویه



 نمایشگاهبرنامه های جانبی در زمان 

 : سمینار با همکاری  11
 

 

ا  .ا.سازمان نظام دامپزشکی ج 
انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران 
 دامیواردکنندگان فرآورده های خام انجمن 
انجمن صنفی کارفرمایان تولید و بسته بندی مواد پروتئنی کشور 
 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

بدنی تربیت دانشکده  -دانشگاه تربیت بدنی واحد ساوه 
شرکت سیوان تجارت امرتات 

 
 

 



 ماهیخانگی و برش های خاص انواع گوشت، مرغ و قصابی 
 

 سامان گلریزتوسط 
 
 
 

 کارگاه آموزشی برای اولین بار در زمان نمایشگاه



 نمایشگاهاصلی بازدید از دالیل 

10 

28 

36 

49 

53 

58 

0 10 20 30 40 50 60 70

 %10تبادل اطالعات 

 %28بررسی رقبا 

 %36آگاهی از وضعیت بازار 
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 %53ایجاد ارتباطات تجاری جدید 
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 نمایشگاهمیزان عالقمندی بازدیدکنندگان به بخش های مختلف 
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 %23سیستم های توزین 

 %37ماشین آالت و تجهیزات کشتارگاهی 

 %37تجهیزات فروشگاهی 

 %37ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی 

 %42انواع گوشت خام 

 %49سردخانه و سیستم های برودتی 

 %58افزودنی ها 

 %63محصوالت فرآوری شده 

 %69ماشین آالت تولید محصوالت 



 رضایتمندی بازدیدکنندگانمیزان 
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 رضایتمندی غرفه گذاران از نمایشگاه میزان 
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 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب  خیلی خوب




