
 MeatEx  المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته دومین نمایشگاه بین

 تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئنی حالل در جهان

 تنها نمایشگاه تخصصی صنعت گوشت خاورمیانه

 

 

 6931آبان  22تا  22

 

 تاریخ نمایشگاه

 محل برگزاری های تهران محل دائمی نمایشگاه

 برگزاریفضای  61و  61، 69های  در سالن (6931مربع )متر  1299

 فضای مفید نمایشگاهی (6931متر مربع ) 9006

 گذاران غرفه (6931المللی ) شرکت بین 96شرکت ایرانی و  13

 کشور 61هزار نفر از  62

 

 بازدیدکنندگان

، محصوالت فرآوری شده گوشتی )سوسیس، ژامبون، بیکن، محصوالت (گاو، گوساله، گوسفندگوشت )

نیمه آماده، محصوالت و غذاهای کنسروی(، انواع طیور و محصوالت مرتبط، غذاهای آماده و محصوالت 

های مخصوص،  های ترکیبی، ادویه های خانگی، ادویه زده، محصوالت و غذاهای دریایی، ادویه یخ

گیری و  طبیعی و مصنوعی، تجهیزات جداساز استخوان، توزین، اندازه ایه پوششهای غذایی،  افزودنی

ها و تجهیزات تدارکات، بازرسی،  ونقل و فناوری نگهداری، حملبندی،  بستهمواد ها و  فناوریپردازش، 

کردن و دودی کردن، تجهیزات نظافت،   ، تجهیزات پخت، سرخایمنو دیگر رویکردها و تجهیزات  قرنطینه

تامین امکانات مرتبط، ملیاتی و ایمنی در محل کار، دیگر غذاهای مرتبط، مدیریت انرژی و بهداشت ع

های  حل ها، کنترل فرایند، مهندسی و اتوماسیون، راه های تخصصی و تجهیزات، لباس و اثاثیه قصابی فروشگاه

EDP  وIT 

 

 لیست محصوالت

های سلف سرویس،  ها، هایپرمارکت، فروشگاه ها، فروشگاه فروشی محصوالت غذایی و خواربارفروشی خرده

سوپرهای و  ها ها، تجارت خارجی )واردات/صادرات(، قصابی فروشی ، عمدهکسب و کارهای مجازی

تجهیزات فرآوری آالت و  ، تولیدکنندگان ماشینصنایع غذاییها، صنعت فرآوری گوشت،  پروتئینی، کشتارگاه

ها،  ها، رستوران کنندگان گوشت، هتل تامین بندی و ابزار مربوطه، ت بستهآال گوشتی، تولیدکنندگان ماشین

ها،  ها، مقامات دولتی، دانشگاه ها، مطبوعات، ناشرین، رسانه ها، کیترینگ  های شهرداری، فست فود خانه گرم

 موسسات آموزش عالی

 

 بازدیدکنندگان

     متر مربع 2۲حداقل متراژ:                   )داخل سالن )ریالی –فضای خالی 

 مترمربع / VAT 3۹لایر +  120.000

 

 متر مربع 62حداقل متراژ:    )داخل سالن )ریالی –غرفه پیش ساخته معمولی

 مترمربع / VAT 3۹لایر +  6.020.000

 

 متر مربع 90: حداقل متراژ    )فضای باز بیرون سالن )ریالی –فضای خالی 

 مترمربع / VAT 3۹لایر +  ۲00.000

 

 متر مربع 2۲حداقل متراژ:                   )داخل سالن )ارزی –فضای خالی 

 مترمربع / VAT 3۹یورو +  610

 

 متر مربع 62حداقل متراژ:   )داخل سالن )ارزی –غرفه پیش ساخته معمولی 

 مترمربع / VAT 3۹یورو +  630

 

 متر مربع 90حداقل متراژ:    )فضای باز بیرون سالن )ارزی –فضای خالی 

 مترمربع  VAT / 3۹یورو +  660

 

 هزینه اجاره غرفه

 رایگان

 

 نام هزینه ثبت

 برگزارکننده هلدینگ تجارت فراسو

 : آدرس

، 293فروشی بهرام، ساختمان  تهران، بزرگراه آفریقای جنوبی، بعد از چهارراه جهان کودک، روبروی گل

 3طبقه سوم، واحد 

 626۹3۹۲196کدپستی: 

 خانم نگین عابدفرد مسئول: 

 (026) 11۹3۲09۲  -(  026) 110۲2991تلفن:  

 farasoo@iranmeatex.com  ایمیل: 

 www.iranmeatex.comسایت:  وب

 اطالعات تماس

 


