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MeatEx ،مکانی برای گردهمائی بهترینهای ایران و جهان 

 تثبیت جایگاه تنها نمایشگاه صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی خاورمیانه

 

متر مربع با  6912در فضایی به وسعت  9316آبان ماه  22تا  22المللی محصوالت پروتئینی حالل درتاریخ  دوره نمایشگاه تخصصی و بین دومین

گذار  غرفه 919با حضور های بین المللی تهران  دائمی نمایشگاه محوطهدر  E22و  99، 91های  در سالنمترمربعی  3993 نمایشگاهی فضای مفید

  برگزار گردید. (درصد از سایر کشورها 33گذاران ایرانی و  درصد غرفه  63 )دیگر جهان کشور  92 و ایران  از

 کشورهای مشارکت کننده عبارتند از: 

 مغولستان، هلند ،یتوانیل س،یدانمارک، سوئ ن،یچ ک،یبلژ ل،یآلمان، برز ران،یا ا،یتالیانگلستان، ا ،یامارات متحده عرب ن،یاکرا ا،یاسترال ا،یاسپان

 از کشورهای زیر بود:و بازدیدکنندگان مستقل های تجاری  هیئتنفر در قالب  313این نمایشگاه میزبان همچنین 

 بلژیک، بلغارستان، پرتقال، ترکیه، چین، رومانی، سنگال، عراق،ارمنستان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، اکراین، ایتالیا، آذربایجان، آلمان، برزیل، 

 لبنان، لهستان، نیجریه، نیوزلند و هلند.گرجستان، ، قطر قزاقستان، فرانسه،عمان، 

بازدیدکنندگان در این  و ثبت به علت عدم وجود سیستم شمارش) .نمودنداز آن بازدید  ،روز نمایشگاه 4طی ایرانی هزار بازدیدکننده  99حدود 

های برگزار شده در این محل وجود ندارد و لذا آمار مربوط به  سایت نمایشگاهی، متاسفانه امکان ارائه آمار دقیق برای هیچ یک از نمایشگاه

  (.بازدیدکنندگان به صورت تخمینی ارائه گردیده است

 قرمز گوشت توسعه و تحقیق دولتی )نهاد MLAتوان  میایشگاه حضور داشتند که در نمالمللی مطرح در دنیا  های بین در بین موسسات و شرکت

گوشت قرمز  گانتولیدکنند)یکی از بزرگترین  Minerva Foodsانجمن تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی کشور لیتوانی، شرکت استرالیا(، 

شرکتهای بزرگی در بخش . همچنین نام برد را (مغولستانگوشت قرمز ارگانیک )بزرگترین تولیدکننده   Darkhan Meat Foods ،(برزیل

آخرین  صنعت از کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا، دانمارک و .... به همراه نمایندگان ایرانی خود مانند شرکتهای مشاور، اف پرام ایران و باتک

  دستگاهها و تکنولوژی های روز را در نمایشگاه ارائه کردند.

و بین المللی ترین )بزرگترین  می توان به فرآورده های گوشتی کالهگوشتی فرآورده های محصوالت و خش رانی حاضر در باز غرفه گذاران ای

 ،سپار یگوشت یفرآورده ها)با برند ماکیماه(،  یاعتماد یبازرگان یدیگروه تولهای گوشتی رباط،  فرآورده ، (ایران فرآورده های گوشتیتولیدکننده 

 اشاره نمود. و بوقلمون پارسمزه آفرین ، یبرتر آت عیصنا



             

 

  

که اکثریت شرکتها و  دانست "تجهیزات فروشگاهی"و  "افزودنی ها و طعم دهنده ها"دو بخش  می تواننقطه عطف دومین دوره نمایشگاه را 

، سازیبا، امرتاتعطرینه ، سیرجان برتهروشرکتهای از  می توان بازار ایران حضور داشتند. در این خصوص هدایت کنندگانتولیدکنندگان مطرح و 

، توزین الکترونیک و تکین الکترونیک را از ناید دیطراحان فراد، لیالکترواست ،صنعت یعالشرکتهای و   در بخش افزودنی ها رهپویان شمیم ایرانیان

 بخش  تجهیزات فروشگاهی نام برد.

افتاد و تمامی سازندگان مهم این صنعت مانند سابکول )صنایع برودتی وحید(، باالترین رشد نیز در بخش سیستمهای برودتی و سردخانه ها اتفاق 

 در این نمایشگاه حضور داشتند. تولیدکنندگان مطرح سرماسل و سایر نبوغ سرمایش، نیک فرد خزر،

و رضایت حداکثری استقبال  "فت:برگزارکننده نمایشگاه درباره این دوره از نمایشگاه چنین گ ،هرمز مهبد مدیرعامل هلدینگ تجارت فراسوای آق

 یگوشت یصنعت گوشت و فرآورده ها شگاهیتنها نماه عنوان بموجب شد که این نمایشگاه بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه غرفه گذاران و 

 "جایگاه منحصر بفرد خود را تثبیت نماید. انهیخاورم

نمایشگاه نان برای دور آینده آدرصد  61گذاران از نمایشگاه رضایت داشته و  درصد از غرفه 81"نمایشگاه اعالم کرد:  خانم نگین عابد مدیر پروژه

 ".پیش ثبت نام کرده اند

رشد نمایشگاه  دومدور  "گفت:  ، یکی از حامیان معنوی این نمایشگاه،خام دامیهای  فرآوردهواردکنندگان انجمن  دبیر طاهریان  دکترآقای 

داشت که این موجب شد انتظارات از این نمایشگاه برآورده گردد و امیدواریم این نمایشگاه با رشد بیشتری به کار خود  بیشتری نسبت به دوره اول

 "در منطقه ادامه دهد و موجبات حضور شرکتهای ایرانی و خارجی بیشتری در این نمایشکاه فراهم گردد.

بسیار تخصص نمایشگاه  این ": ای گوشتی، یکی دیگر از حامیان معنوی این نمایشگاهتولید و بسته بندی فرآورده ه انجمن دبیر رسولی آقای دکتر 

ای می باشد و نقطه قوت آن را مشارکت حداکثر فعاالن این صنعت از زمان پرورش دام تا زمان ارائه محصول در قصابی ها و فروشگاههای زنجیره 

 "می دانم.

ما برای شناخت از   "درباره این نمایشگاه گفت:  تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی کشور لیتوانیانجمن  غرفه مدیر Petras Vainorasآقای 

. با توجه به میزان مفید بودن ارتباطات بازار ایران و ایجاد ارتباطات در این بازار به همراه چند تولیدکننده معتبر خود در این نمایشگاه حاضر شدیم

خواهیم فعالی  نمایشگاه حضوراین آینده نیز در  هایسال به منظور حضوری قدرتمند در این منطقه مطمئنا، یشگاهما در این نما ایجاد شده برای

 ".داشت

در این  MLA حضوراسترالیا: این دومین  MLAیکی از غرفه گذاران حاضر در غرفه گروهی  Flectureاز شرکت  Bret Stockings یآقا

و ما نیز در هر دو دوره یکی از غرفه گذاران حاضر در این نمایشگاه بودیم. هدف اصلی ما شناخت بیشتر سلیقه بازار ایران می  می باشدنمایشگاه 

کمک بزرگی به ما برای دستیابی به اهدافمان می باشد و برای ما حضور در این  MeatEنمایشگاه باشد تا بتوانیم نیازهای این بازار را تامین کنیم. 

 " گاه بسیار موفقیت آمیز بود.نمایش

 

 کارگاه آموزشی نحوه برش انواع گوشت در منزل

، نماینده کیش بهینو با همکاری شرکت  توسط سرآشپز معروف ایرانی آقای سامان گلریز "ع گوشت در منزلنحوه برش انوا"کارگاه آموزشی 

 برگزار گردید که مورد استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار گرفت.در این دوره از نمایشگاه  سوئیس  VICTORINOXانحصاری چاقوهای 



             

 

  

به مردم نیز کمک کند از نزدیک با صنعت  خوددر کنار اهداف تجاری برگزاری این نمایشگاه "گفت:  نمایشگاهاین  رابطه باآقای سامان گلریز در 

کمک به رشد فرهنگ غذا و اصالح الگوی مصرف می تواند از جمله ین شوند. همچنآشنا  گوشت، که نقش پررنگی در سبد غذایی جامعه دارد،

 "دستاوردهای کلی این نمایشگاه و کارگاه آموزشی برگزار شده، باشد.

این نمایشگاه به  "سوئیس:   VICTORINOX، رئیس هیئت مدیره شرکت کیش بهین، نماینده انحصاری چاقوهای انیپورجواهر دمحم آقای

تخصصی صنعت گوشت فرصت خوبی برای معرفی چاقوهای حرفه ای این تولیدکننده معروف جهانی بود و ما از طریق آقای وان یک نمایشگاه عن

 "بازدیدکنندگان محترم به نمایش گذاشتیم. رای سامان گلریز، کاربردهای مختلف هریک از این چاقوها را ب

 

 جانبی سمینارهای

، رانیا یمیش یو مهندس یمیپژوهشگاه ش اراک و بندرعباس،با همکاری دانشگاه علوم پزشکی علمی و آموزشی  سمینارهایی نمایشگاه طی در

سازمان ،  یانجمن واردکنندگان فرآورده های خام دام، ینیو بسته بندی مواد پروتئ دیتول یانجمن صنف، رانیا یفرآورده های گوشت عیانجمن صنا

  و Chr-Hansen های شرکتبه همراه  تجارت امرتات وانیشرکت سواحد ساوه،  یبدن تیدانشکده تربجمهوری اسالمی ایران،  نظام دامپزشکی

 Avebe دگردی برگزار، شرح زیر: 

 از گوشت  یهای انگل مارییاز انتقال ب رییشگیهای پ روش 

 با عملکرد و بهداشت سردخانه ییآشنا  

 رییتخم یفرآورده های گوشت  

 یفرآورده های گوشت دیدر تول ینیزم بینشاسته س کاربرد 

 یگوشت و فرآورده های گوشت تیفیک صیتشخ تلفن همراه هوشمند جهت یگوش هیبرپا سنسورها 

 گوشت قرمز تیفیبر ک وریرفاه دام و ط اثر 

 کنندهصادر کشورهای گوشت قرمز در کشتارگاه های دیتول ندیفرآ تیریمد 

  در صنعت گوشتHACCP با کاربرد ییآشنا 

 گوشت تیفیکنترل ک یبررس 

 ندهایمرغ، روش ها و فرآ ریخم دیتکنولوژی تول 

  ورزشکاران حرفه ای هیدر تغذ یفرآورده های گوشتنقش 

 کنندگان درصدی شرکت 19های نظرسنجی حاکی از استقبال و رضایت  فرم و در سمینارهای برگزار شده شرکت کردندمتخصص نفر  628در کل 

 .می باشددر سمینارها  محتوای ارائه شدهاز 

 

 گردد. برگزار می 2317آبان ماه سال   42-42دور بعدی نمایشگاه 

 

 

 


