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  دومین دوره نمایشگاه: آمار
 
 متر مربع 195و  هزار 6 تحت پوشش: يکل فضا   نسبت به دوره قبل) یشفزاشرکت ا 4(شرکت  64 :یرانیتعداد غرفه گذاران ا 
 متر مربع 117هزار و  3اجاره داده شده:  يفضا  قبلنسبت به دوره  یشکشور افزا2شرکت و  6(کشور  15شرکت از  37 :یغرفه گذاران خارج(  
هزار نفر  11: یرانیکنندگان ا یدبازد یبیتعداد تقر  کشور 27نفر از  703:  یالملل ینکنندگان بیدتعداد بازد 

 
 

ها،  یهانواع ادو یک،شده ،محصوالت ارگان يفرآور یانواع گوشت محصوالت گوشت غرفه گذاران: ییگروه کاال
 يفرآور یامحصوالت خام  ید( جهت تولیمیاییو ش یعیمجاز)طب يها ینگهدارنده ها و افزودن 
انواع پوشش  ینی،انواع محصوالت پروتئ يفرآور یزاتآالت و تجه ینذبح، ماش يشده، فناور 
 يهاو ابزار یزاتتجه  ی،و مصنوع یعیطب يپوشش ها يفرآور ايآالت و دستگاه ه ینماش 
کردن،  زآب پکردن، سرخ کردن،  يتنور یصنعت یزاتکردن، انواع تجه یزبرش، قطعه کردن و ر 
ها و  یستمس ي،ندبسته ب یزاتآالت و تجه ینکردن محصوالت، ماش يبخارپزکردن و دود 
 ،انبار دارينقل و حمل و  يها یستمن، سیتوز يها یستمانجماد و خنک کننده ها، س یزاتتجه 
 یوناتوماس ي،ادارفروش و  ی،صنعت یونها و اتوماس یستمس یی،مواد غذا یفیتکنترل ک 
 يها یستممطبوع و س یهتهو یسات،)آب، برق و گاز(،تاس يمصرف انرژ يساز ینهو به یکیالکترون 
/فروشگاه ها)، انبار داريکارخانجات/ اطالعات(کشتارگاه ها/  يناورف ، یشیو گرما یشیسرما 
 ها، انجمن ها،  یهخدمات(مشاوره/ اتحادکار،  یطدر مح یمنیو ا نظافت ی،بهداشت یزاتتجه 
 )یمرتبط/مطبوعات تخصص یکاهايها و سند یتعاون 
 

 

غذاها و  یهته یپرمارکتها،ها یی،مواد غذا يفروشگاه ها یی،عمده فروش و پخش مواد غذا موضوع: یکبه تفک یدکنندگانبازد
کنندگان ، قصابان، کشتارگاه ها، کنندگان و واردصادر ینترنتی،ا يفروشگاه ها یترینگها،ک 
کنندگان صادر ي،آالت بسته بند ینماش یع،صنا ینمشاور یدي،تول صنایع ی،گوشت يفرآورده ها 
 یات،نشر ی،ارگاه ها و قصابان، موسسات  آموزشکشت یزاتتجه یه،مواد اول گانکنندو وارد 
 رستورانها، فست فودها ، عموم مردم 

 

 

 % ارزش افزوده9هزار تومان +   85داخل سالن :         یزاتتجهغرفه بدون    هزینه مشارکت:
 % ارزش افزوده9هزار تومان +  105داخـل سالن:        یـزاتبـا تـجهـ غـرفـه  
 % ارزش افزوده9هزار تومان +  40خارج سالن :           تیزابدون تجه غرفه  
 

 

 یران،ا یگوشت يفرآورده ها یع، انجمن صنایخام دام يکنندگان فرآورده هاانجمن وارد   :يمعنو یانحام
 یدکنندگانکشور، انجمن تول پروتئینیمواد  يو بسته بند یدصنعت تول کار فرمایی انجمن 
 یصنف يو آلمان، کانون انجمن ها یرانا یعو صنا  یتاق بازرگانا یی،غذا یعصنا افزودنی هاي 
و  یدتول یهکشور، اتحاد یبآ سرد یانماه يکشاورز يها یتعاون يمرکز یهاتحاد یی،غذا یعصنا 
تهران، سازمان  يها یسصنف دارندگان رستوران و سلف سرو اتحادیه یران،ا یانتجارت آبز 
 کشور یدامپزشک 

 

 ت فراسونگ تجارهلدی  برگزارکننده:
 239، ساختمان 64پالك از چهارراه جهان کودك، بلوار آفریقا، از شمال به جنوب بعد   
 1517974831کدپستی:   
 02188062339فکس:  02188062338تلفن:   
  meatex.cominfo@iran www.iranmeatex.com  
 

 

 هنمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابستسومین دوره 
 )9و 8محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران (سالن 
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