
             

 
 

 

 

 خبرنامه 

 

  وابسته نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع

 ممکنفرد در مناسبترین زمان     به نمایشگاهی جدید با موضوعی منحصر

 تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل در جهان

 تنها نمایشگاه صنعت گوشت در خاورمیانه

 

 

های تهران  نمایشگاه در محل دائمی 0935آبان ماه  08تا  05مطابق با  6102نوامبر  8تا  5، از MeatEXاولین دوره نمایشگاه 

گذاران و بازدیدکنندگان در نمایشگاه  به منظور ارائه اطالعات به غرفه MeatEx نمایشگاه رسانی اطالع غرفه شود. برگزار می

. همچنین در پنجمین گشتهای این صنعت، برپا  (، نمایشگاه پیشرو صنعت گوشت و مهمترین سکوی ارائه نوآوریIFFAایفا )

توسط مجری  3-0 تاالر در واقع Esprit سالن در گذاری سرمایه های فرصت و ایران پروتئینی صنعت سمینار نمایشگاه ایفا، روز

 رئیسه هیئت رئیس ،(Wolfgang Marzin) مارتزین ولفگانگ آقای خوشآمدگوییبرگزار گردید که با  MeateXنمایشگاه 

 .این سمینار آغاز گردید(  Messe Frankfurt) فرانکفورت های نمایشگاه شرکت

، ایتالیا ،آلمان استرالیا، ،اسپانیا فراتر از انتظار بود. تا به حال کشورهای آذربایجان، MeatExبه نمایشگاه  ابراز توجه و عالقه

ترکیه و استرالیا، ها آذربایجان،  اند که از بین آن نام کرده در نمایشگاه ثبت یونان و لبنان، هلند ،فنالند فرانسه، ، ترکیه بلژیک،

 یونان به صورت پاویون در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.                   

هستند. این رقم دستاوردی بزرگ برای المللی  گذاران بین درصد غرفه 06 که درصد فضای نمایشگاه پر شده است 62تا امروز 

: گفت باره دراین فراسو تجارت هلدینگ مدیرعامل. آقای هرمز مهبد کند  ین دوره خود را برگزار میکه اول است نمایشگاهی

 دهنده نشان گروهی غرفه ویا کشوری پاویون مستقل، صورت به نمایشگاه در شرکت برای مختلف های ملیت مالحظه قابل توجه"

 ."است خاورمیانه منطقه رشد به رو بازار به ،صنعت این جهانی تولیدکنندگان و فعاالن نیاز

و همتایابی تجاری برگزار  B2Bهای آموزشی، جلسات  های جانبی دیگری از جمله سمینارها، کارگاه در طی نمایشگاه برنامه

آوری اطالعات ارزشمند درباره این صنعت و برقراری روابط مهم  در  جمعتجار و فعاالن این صنعت فرصت  رایگردد تا ب می

ها و همچنین برنامه همتایابی تجاری از بیستم شهریور اعالم خواهد شد که هر دو از  مه. لیست این برنارا فراهم آورد این بازار

 سایت نمایشگاه در دسترس خواهند بود. تاریخ ذکر شده در وب

 تنها نمایشگاه گوشت خاورمیانه

و اروپای  CISمیانه، در منطقه خاورویژه  سازی نیازهای کشورهای مسلمان به ترین هدف این دوره از نمایشگاه برآورده اصلی

میلیون نفر است. شرکت در این نمایشگاه که تنها نمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل در جهان  051شرقی با جمعیتی نزدیک به 

دهد تا بتوانند  کنندگان این صنعت می آل به تولیدکنندگان و عرضه و تنها نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه است، فرصتی ایده

دهد تا به خط مقدم بازارهای خاورمیانه  گذاران اجازه می به غرفه MeatExر بازارهای ذکر شده داشته باشند. حضوری قوی د

 .دهد گیرندگان کلیدی این عرصه قرار می این صنعت را در اختیار تصمیم یها ؛ مکانی که محصوالت و نوآوریدسترسی پیداکنند

 

 5931مرداد 

 
 توسط : سرور سروریان

 + 38 60 88126998تلفن: 

 + 38 60 88126993 فکس:

 info@iranmeatex.com ایمیل:

 www.iranmeatex.com/en وبسایت:

 

 

 



             

 
 

 

ازار بزرگ ، مهمترین بخش این بمیلیون نفر 81با جمعیتی بیش از  است که ایران کشور ،میزبان نمایشگاه شایان ذکر است

های  گشوده و فرصتالمللی  به روی تجار بین درهای این بازار بزرگ ،سال 8ها بعد از  لغو تحریم با آغاز باشد. عالوه بر این می

 فرد است. د با موضوعی منحصربهدهد. این بهترین زمان برای نمایشگاهی جدی پیش رو قرار می ارزشمندی راتجاری 

 

 MeatExمعرفی اجمالی 

 01 و کشور 01گذار از  غرفه 66 ه با اهزار متر مربع همر 5نمایشگاه در فضایی به وسعت  شود تخمین زده می در دور اول

تخمینی در غرفه گذران  تا کنون رقم کشور برگزار گردد ) که 61از هزار بازدیدکننده خارجی  9هزار بازدیدکننده داخلی و 

رسیده است(. نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسته در  06به  از انتظارها فراتر رفته و خارجی

 های تهران برگزار خواهد شد. در محل دائمی نمایشگاه 05و  09،00، 06های  سالن

MeatEx طیور، دام، خام گوشت انواع فروش و توزیع بندی، بسته د،تولی زنجیره کلیه محصوالت و صنعت تالقی محل عنوان به 

 در تمامی بخش ها تاکید بر حالل بودن است.  .گیرد می بر در را پروتئینی شده فرآوری محصوالت و آبزیان

 www.iranmeatex.comدیدن نمائید:  MeatExسایت نمایشگاه  برای اطالعات بییشتر لطفا از وب

خانم  از طریق ایمیلیا  کرده وسایت نمایشگاه مراجعه  نام آنالین در وب گذاری در این نمایشگاه لطفا به بخش ثبت برای غرفه

  oms.niknejad@iranmeatex.c: با ایشان در تماس باشید ،مسئول نمایشگاه نژاد سحر نیک

 

 درباره هلدینگ تجارت فراسو:

 دروازه تجارت فراسو .0

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

www.iran-messefrankfurt.com/en 

 MeatExمجری نمایشگاه محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته ایران،  -

www.iranmeatex.com/en 

 گسترش تجارت فراسو .6

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

www.iran-nuernbergmesse.com/en 

 توسعه تجارت فراسو .9

 ارائه کننده کلی خدمات نمایشگاهی -

 

   سایت هلدینگ تجارت فراسو دیدن نمائید: برای کسب اطالعات بیشتر لطفا از وب

www.farasooholding.com 
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