
             
 

 

 

 خبرنامه 

 

 

  تثبیت موقعیت تنها رویداد تخصصی گوشت و فرآورده هاي گوشتی خاورمیانه

 شود کشور دیگر افتتاح می 14گذاران ایرانی و  آبان  با حضور غرفه 22حالل در تاریخ نمایشگاه محصوالت پروتئینی دومین دوره 

خود را براي بازدیدکنندگان و  درهاي 1396آبان ماه  25تا  22المللی محصوالت پروتئینی حالل درتاریخ  دوره نمایشگاه تخصصی و بین دومین

در  E25و  11، 10هاي  در سالن مترمربع 2997متر مربع با فضاي مفید  6200در فضایی به وسعت بیش از نمایشگاه این گشاید.  ران میاگذ غرفه

 گردد.  هاي بین المللی تهران توسط هلدینگ تجارت فراسو برگزار می ی نمایشگاهمحل دائم

برگزار  ذیلوازرتخانه ها و سازمانهاي  مقامات ارشدبرخی از با حضور  و 11ساعت ها و سمینارها در  ، محل همایش11سالن افتتاحیه نمایشگاه در 

 :خواهد شد

خانه سازمان غذا و دارو، شرکت سهامی نمایشگاههاي ایران، وزارت جهاد کشاورزي، مجلس شوراي اسالمی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، 

صنعت و معدن استان تهران، سازمان دام پزشکی، کانون انجمن هاي صنایع غذائی، انجمن تولیدکنندگان فرآورده هاي گوشتی، انجمن 

 بسته بندي گوشت و صاحبان جراید و نشریات. واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی، انجمن تولید و

 : است به شرح زیر کشور جهان 14ایران و گذار از  غرفه 98 این دوره از نمایشگاه میزبان

 و سوئیس دانمارك، هلند، بلژیک ،آلمان ،ایتالیا ،لیتوانی، چین، مغولستان ،اکراین، برزیل امارات متحده عربی، آلمان، استرالیا، اسپانیا،

تاکنون همچنین از نمایشگاه بازدید نمایند. روز  4طی المللی  هزار بازدیدکننده بین  هزار بازدیدکننده داخلی و 15شود حدود  تخمین زده می

آلمان، ترکیه و نیوزلند، پرتغال، فرانسه، بلغارستان، استرالیا، بلژیک، لبنان، آذربایجان، افغانستان، هلند،  از کشورهايهاي بلندپایه تجاري  هیئت

 جهت بازدید از نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند. آرژانتین با هماهنگیهاي صورت گرفته توسط انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی 

 غرفه گذار و یک کشور بیشتر به عنوان غرفه گذار در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 7در مقایسه با دوره قبل، 

 

 ۱۳۹۶ آبان ۱۴
 

 نگین عابدتوسط : 
 + 98 21 88062338 :تلفن

 + 98 21 88062339 فکس:
 info@iranmeatex.com  ایمیل:

  www.iranmeatex.com وبسایت:
 

 

 

http://www.iranmeatex.com/


             
 

 

 

MeatEx گردهمائی برترینهاي ایران و جهان لمح  

MeatEx و آبزیان طیور، دام، خام گوشت انواع فروشِ و توزیع بندي، بسته تولید، زنجیره کلیه محصوالت، و صنعت تالقی محل عنوان به 

 . گیرد می بر در را پروتئینی شده فرآوري محصوالت

 شود: اي در پوستر نمایشگاه نشان داده می قرمز، زرد و سرمههاي  این نمایشگاه داراي سه بخش اصلی است که با رنگ

 

   

 

 

 جمعیتی با شرقی اروپاي و CIS خاورمیانه، منطقه نمایشگاه تامین نیاز کشورهاي مسلمان به محصوالت حالل به ویژه در این ترین هدف  اصلی

  .باشد می نفر میلیون 450 به نزدیک

  .دهد را تشکیل می بزرگ بازار این بخش مهمترین نفر، میلیون 80 از بیش جمعیتی با ایران کشور نمایشگاه، میزبان است ذکر شایان 

 4به همراه  استرالیا قرمز گوشت توسعه و تحقیق دولتی (نهاد MLA مانند یالمللی مطرح بیندر بخش محصوالت،  می توان از غرفه گذاران 

، انجمن تولیدکتتدگان فرآورده هاي گوشتی )برزیلگوشت قرمز مطرح (تولیدکننده  Minerva Foods)، استرالیاگوشت گوسفند تولیدکننده 

 TOMIGو  )گوشت مغولستان(بزرگترین تولیدکننده   Darkhan Meat Foods، )از تولیدکنندگان این کشور تعداديبه همراه (لیتوانی 

 . نام برد را )افزودنی ها از اکراین ترین تولیدکنندگان یکی از مطرح(

، )(مطرح ترین و بین المللی ترین تولیدکننده ایرانی "تهران) کویکاله آمل (سول یگوشت يفرآورده ها" همچون مطرحیهاي  همچنین شرکت

(با برند ماکیماه، یکی از باکیفیت ترین  "ياعتماد یبازرگان يدیگروه تول"هاي گوشتی)،  معتبر فرآورده ه(تولیدکنند "هاي گوشتی رباط فرآورده"

 نگهدارنده)، و  افزودنی (انواع ادویه، "روبرته سیرجان"، ،(انواع سوسیس و کالباس) "هاي گوشتی پارس فرآورده"فرآورده هاي گوشتی ایرانی)، 

 میشم انیرهپو"و اولیه)  مواد تامین فنی، خدمات رائها و (مشاوره "سیوان تجارت امرتات"  نگهدارنده)، و  افزودنی (انواع ادویه، " عطرینه سازیبا"

 حضور خواهند داشت. MeatExدر نمایشگاه (انواع افزودنی و نگهدارنده)  " انیرانیا

 در بخش ماشین آالت شاهد حضور اکثر تولیدکنندگان مطرح جهان به همراه نمایندگان ایرانی آنها همچون شرکت سعید مشاور، اف پرام ایران و

همچنین شرکتهاي الکترو استیل، سرماسل، نبوغ سرمایش، نیک فرد خزر، ، آبکو، صنایع برودتی وحید از جمله باتک گستر الوند خواهیم بود. 

 کنندگان مطرح ایرانی حاضر در بخش صنعت نمایشگاه می باشند.تولید

 ھا ھا و ادویھ ھا، نگھدارنده : محصوالت (خام و فرآوری شده)، پوششقرمز -  

 : تجھیزات فروش و غیرهزرد - 

کنترل کیفیت و                                         بندی، تاسیسات، اتوماسیون، فناوری، انجماد، انبارداری، حمل و نقل،  ذبح، تولید، بستھ :ای سرمھ  -
 بھداشت محیط کار

 

 

 



             
 

 

 

، آخرین تولیدات و عالی صنعت يدوسار نیآرو، ناید دیطراحان فراددر بخش تجهیزات فروشگاهی شرکتهاي توزین الکترونیک، تکین الکترونیک، 

سوئیس، در نمایشگاه   Victorinoxماینده شرکت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد. همچنین، شرکت کیش بهین، ن

 جدیدترین چاقوهاي خانگی و صنعتی این تولیدکننده بزرگ و خوشنام جهان را به نمایش خواهد گذاشت. 

 
 MeatExصنعت غذایی شرکت نمایشگاهی فرانکفورت در نمایشگاههاي رسانی  غرفه اطالع

رسانی  ) یکی از بزرگترین مجریان نمایشگاهی جهان، در نظر دارد غرفه اطالعMesse Frankfurtفرانکفورت ( المللی ینهاي ب شرکت نمایشگاه

المللی صنعت غذایی ارائه خواهد شد. این  غرفه اطالعاتی راجع به چهار نمایشگاه مهم و بین برپا نماید. در این MeatExخود را در نمایشگاه 

 نمایشگاه ها از این قرار هستند:

 IFFA ) بندي و فروش در زمینه صنعت گوشت واقع در فرانکفورت آلمان) وري، بستهآالمللی فر بیننمایشگاه 

 TECNO FIDTA در بوینس آیرسِ آرژانتینها  هاي غذایی، مواد و افزودنی المللی فناوري (نمایشگاه بین( 

 Meat expo China چین) هونانهاي گوشتی در  هاي گوشت و فرآورده آالت و تکنولوژي المللی ماشین (نمایشگاه بین 

 Modern Bakery Moscow پزي در مسکو روسیه) المللی نانوایی و شیرینی (نمایشگاه بین 

 

 برنامه همتایابی تجاري آنالین 

 اولین نمایشگاه ایرانی است که از برنامه همتایابی تجاري به صورت آنالین استفاده کرده است. ،MeatEx نمایشگاه 

 ترتیب مالقات قرار مدنظرشان گذاران غرفه با که دهد می را امکان این بازدیدکنندگان به که است اي برنامه تجاري همتایابی برنامه

 ها آن براي و یافته را مرتبط هاي شرکت مدنظرشان، محصوالت گروه یا و شرکت نام جستجوي با توانند می بازدیدکنندگان. دهند

این برنامه براي اولین بار به صورت آنالین از طریق وبسایت نمایشگاه  در دوره قبل این نمایشگاه، .نمایند ارسال مالقاتقرار  درخواست

www.iranmeatex.com گذاران  استقبال فراتر از حد انتظار بوده است به خصوص براي بازدیدکنندگان و غرفه و اجرا شد

 اند. تا زمان نمایشگاه قرارهاي تجاري بسیاري ترتیب دادهخارجی که 

 استفاده از این برنامه رایگان می باشد و بازدیدکنندگان تنها می بایست در سایت نمایشگاه حساب کاربري ایجاد نمایند. 

 

http://www.iranmeatex.com/
http://www.iranmeatex.com/


             
 

 

 

 :کارگاه آموزشی برش هاي تخصصی انواع گوشت

برگزار خواهد ، توسط سرآشپز معروف ایرانی، آقاي سامان گلریز E25این کارگاه آموزشی در روزهاي اول تا سوم نمایشگاه در سالن 

                         شد. 

 این برنامه جذاب را از دست ندهید!به شما پیشنهاد میکنیم 

 

  :علمی و آموزشی سمینارهایی

 : 1396 آبان 22

 روشهاي پیشگیري از انتقال بیماریهاي انگلی از گوشت  •

 بهداشت سردخانهآشنائی با عملکرد و  •

 :1396 آبان 23

 فرآورده هاي گوشتی تخمیري •

 کاربرد نشاسته سیب زمینی در تولید فرآورده هاي گوشتی •

 سنسورها برپایه گوشی هاي هوشمند جهت تشخیص کیفیت گوشت و فرآورده هاي گوشتی •

 :1396 آبان 24

 اثر رفاه دام و طیور بر کیفیت گوشت  •

 مدیریت فرآیند تولید گوشت قرمز در کشتارگاههاي کشورهاي صادر کننده  •

 :1396 آبان 25

 در صنعت گوشت HACCPآشنائی با کاربرد  •

 بررسی کنترل کیفیت گوشت  •

 تکنولوژي تولید خمیر مرغ، روش ها و فرایندها •

 فرآورده هاي گوشتی در تغذیه ورزشکاران حرفه اينقش  •

 با زمان و مکان برگزاري در وبسایت نمایشگاه اعالم شده است.جزئیات کامل این سمینارها 



             
 

 

 

 حامیان و همکاران

هاي گوشتی ایران، انجمن  انجمن صنایع فرآوردهکانون انجمنهاي صنایع غذایی،  سازمان دامپزشکی کشور، عبارتند از MeatExحامیان نمایشگاه 

بندي موارد پروتئینی کشور، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و  صنعت تولید و بسته هاي خام دامی، انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان فرآورده

 آلمان

 ، هدایت می گردد. همچنین خبرگذاري فودناسبز  اقتصاد آموزشیِ و پژوهشی رسانی اطالع کشاورزي، ماهنامهستاد خبري این نمایشگاه توسط 

 تخصصی در انگلستان، مجله MEATing POINTگوشت  صنعت تخصصی مجلهه همراه  از ایران ب و اقتصاد و نمایشگاه نشریه هنر بسته بندي 

 اي رسمی نمایشگاه هستند. حامیان رسانهنیز  آلمان از Fleischwirtschaft گوشت صنعت

 از آذربایجان Word Foodو از بلغارستان   MEATMANIA از آلمان، IFFA :عبارتند از MeatExحامیان نمایشگاهی 

  

 www.iranmeatex.comسایت رسمی نمایشگاه مراجعه نمائید:  به وباز این نمایشگاه اطالعات بیشتر  نیاز بهدر صورت 

 فراسو:درباره هلدینگ تجارت 

 دروازه تجارت فراسو .1

 نماینده رسمی شرکت نمایشگاهی فرانکفورت در ایران، عراق و آذربایجان -

www.iran-messefrankfurt.com 

 MeatExمجري نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته ایران،  -

www.iranmeatex.com 

 گسترش تجارت فراسو .2

 نماینده رسمی شرکت نمایشگاهی نورنبرگ در ایران، عراق و آذربایجان -

www.iran-nuernbergmesse.com 

 توسعه تجارت فراسو .3

 کلی خدمات نمایشگاهیارائه کننده  -

 

   سایت هلدینگ تجارت فراسو دیدن نمائید: لطفا از وباز خدمات ما، براي کسب اطالعات بیشتر 

www.farasooholding.com 

http://www.iran-messefrankfurt.com/en
http://www.iranmeatex.com/en
http://www.iran-nuernbergmesse.com/en
file://dc-1/share/sorourian/MeatEX/khabarnme/2ed%20press%20release/www.farasooholding.com

