
             
 

 

 

 خبرنامه

 نمایشگاه بین المللی و تخصصی گوشت، محصوالت گوشتی و صنایع وابسته ایران

 

 

 

 حضور برترینهاي ایران و جهان در تنها نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه

 

 13-12و  11-10سالنهاي در  1396آبان ماه  25تا  22مطابق با  2017نوامبر  16تا  13، از MeatEXدوره نمایشگاه  دومین
 شود.  هاي تهران برگزار می محل دائمی نمایشگاهواقع در 

محل تالقی صنعت و محصوالت می باشد. در بخش صنعت، کلیه ماشین آالت فن آوري و اتوماسیون مرتبط با این نمایشگاه 
یگردد. هدف اصلی این بخش نمایشگاه تولید، فرآوري، بسته بندي، توزیع، انبارداري و فروش محصوالت پروتئینی را شامل م

 تامین نیاز صنایع ذکر شده داخل کشور توسط تولیدکنندگان خارجی و ایرانی می باشد.

در بخش محصوالت، تاکید برحالل بودن آنها است. دامنه این بخش گوشت خام کلیه حیوانات حالل گوشت و محصوالت 
در برگرفته و هدف اصلی از برگزاري این بخش تامین بازارهاي مصرفی کشورهاي مسلمان جهان، باالخص را فرآوري شده آنها 

 و اروپاي شرقی می باشد. CISخاورمیانه، 

 

 :1395آمار دوره اول نمایشگاه در سال 
 

 متر مربع 233هزار و  6  :کل فضاي تحت پوشش

 متر مربع هزار و یک 3  :فضاي اجاره داده شده

 شرکت 60  :غرفه گذاران ایرانیتعداد 

 کشور 13شرکت از  31 خارجی:تعداد غرفه گذاران 

 کشور 18هزار نفر از  12 :تعداد تقریبی بازدید کنندگان
 
 

می توانید به این فیلم جهت مشاهده همچنین در صحفه اول سایت نمایشگاه قرار داده شده است. فیلم اولین دوره نمایشگاه 
 نمایید:لینک زیر مراجعه 

https://goo.gl/mUeCkL 
 

 ۱۳۹۶ شھریور
 

 توسط : نگین عابد
 + 98 21 88062338تلفن: 
 + 98 21 88062339 فکس:

 n.abed@iranmeatex.com ایمیل: 
  www.iranmeatex.com وبسایت:

 

https://goo.gl/mUeCkL
http://www.iranmeatex.com/


             
 

 

 
 

 مالقات با خریداران و متخصصان مطرح منطقهحضور برترین برندها و هدایت بازارهاي خاورمیانه از طریق 
 

 ایرانی و بین المللی پر شده است.  توسط غرفه گذاران ه% نمایشگا94تا زمان تنظیم این خبرنامه، 

    که تا به این لحظه حضورشان در نمایشگاه قطعی شده است گوشت و فرآوردهاي گوشتی از تولیدکنندگان مطرح ایرانی  
 گوشتی هاي فرآورده، رباط پـروتـئین بـهـیـنفرآورده هاي گوشتی کاله آمل، فرآورده هاي گوشتی رباط کریم، می توان به 

 .نموداشاره  ، صنایع برتر آتی و همبرگر مشهدپارس بوقلمون صنعت توسعه ،گروه تولیدي بازرگانی اعتمادي ،پارس

 صنایعدر بخش صنعت حضور قابل توجه برترینها در بخشهاي تجهیزات برودتی و سیستمهاي توزین قابل ذکر می باشد: 
، تکین توزین الکترونیکگروه صنعتی اعتماد ، صنایع برودتی وحید، سرماسل، نبوغ سرمایش، نیک فرد خزرملکی،  برودتی

 الکترونیک آرکا، آروین دوساري.

کیش بهین (نماینده چاقوهاي شرکتهاي شرکت اف پرایم ایران در بخش ماشین آالت، از دیگر غرفه گذاران ایرانی می توان به 
سیرجان، عطرینه ی، روبرته در بخش تجهیزات فروشگاهدینا و عالی صنعت  فرادید طراحانسوئیس)،  Victorinioxحرفه ائی 

 اشاره نمود.  بخش افزودنی ها و نگهدارنده ها و سیوان تجارت امرتات در، مارال تجارت البرز سازیبا

 تعدادي  از مطرح ترین غرفه گذاران بین المللی عبارتند:

Minerva Foods  ،یکی از بزرگترین تولیدگنندگان گوشت قرمز برزیلMeat & Livestock Australia دولتی (نهاد 
 فرآورده و گوشت انجمنند این کشور، جمعی از تولیدکنندگان گوشت گوسف به همراهاسترالیا)  قرمز گوشت توسعه و تحقیق

(بزرگترین تولید کننده  Darkhan Meat Foods، (Lithuanian Meat Processors Association) گوشتی لیتوانی
 گوشت مغولستان) اشاره کرد.

تولیدکنندگان مطرح صنایع ذکر شده از کشورهاي زیر به صورت مستقیم و یا با نمایندگان ایرانی خود در نمایشگاه همچنین 
 حضور خواهند داشت: 

 مغولستان، لیتوانى، چین، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، دانمارك، هلند، بلژیک، ایتالیابرزیل، کراین، استرالیا، امارت متحده عربى، ا

درصد  17 کهدرصد افزایش داشته است  23تعداد غرفه گذار نسبت به دوره قبل  ر مقایسه با اولین دوره نمایشگاهبه لحظه دتا 
دوره خود را برگزار  دومینکه  است براي نمایشگاهی قابل قبولیدستاوردي  ،افزایشهستند. این المللی  گذاران بین غرفه
 کند. می

  15 گذار از  غرفه 120 ه با اهمر(فضاي کلی) هزار متر مربع  9نمایشگاه در فضایی به وسعت  شود تخمین زده می دوم در دور 
 ردد.برگزار گ تخصصی و عمومی هزار بازدیدکننده 15 و کشور

 



             
 

 

 

 MeatEx یک نمایشگاه نیست! فقط 

تخصصی توسط انجمنهاي تولیدکنندگان فرآورده هاي گوشتی ایران، -هاي آموزشی کارگاه و در طی نمایشگاه سمینارها
و همتایابی  B2Bخواهد شد. همچنین جلسات متعدد برگزار واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی، تولید و بسته بندي گوشت 

این صنعت و برقراري آوري اطالعات ارزشمند درباره  فرصت جمعبرگزار می گردد که براي تجار و فعاالن این صنعت تجاري 
اعالم  دوم مهربرنامه همتایابی تجاري از آغاز ها و همچنین  . لیست این برنامهخواهد کردروابط مهم  در این بازار را فراهم 

 سایت نمایشگاه در دسترس خواهند بود. خواهد شد که هر دو از تاریخ ذکر شده در وب

ز طریق مصرف کنندگان با نحوه تولید خمیر مرغ و محصوالت گوشتی ا از نگاه بازدیدکننده،آشنایی برترانتخاب محصول 
اسالید و فیلم هاي مرتبط و کارگاه آموزشی نحوه صحیح برش انواع گوشت جهت مصارف کشتارگاهی و خانگی از جمله 

 این نمایشگاه خواهد بود. هاي جانبی دیگر برنامه

 

 خاورمیانه باقی مانده است!در صنعت گوشت تخصصی تنها دو ماه دیگر تا تنها رویداد 

 

  www.farasooholding.com                                                                         :درباره هلدینگ تجارت فراسو

 

 دروازه تجارت فراسو .1

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

www.iran-messefrankfurt.com 

 MeatExمجري نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته ایران،  -

www.iranmeatex.com 

 فراسوگسترش تجارت  .2

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

www.iran-nuernbergmesse.com 

 توسعه تجارت فراسو .3

 ارائه کننده کلی خدمات نمایشگاهی -

http://www.farasooholding.com/
http://www.iran-messefrankfurt.com/en
http://www.iran-messefrankfurt.com/en
http://www.iranmeatex.com/en
http://www.iranmeatex.com/en
http://www.iran-nuernbergmesse.com/en
http://www.iran-nuernbergmesse.com/en

