
شماره غرفهسالنفعاليتشهركشور نام شركت

10/1124گوشت ماکيانتھرانایرانتوسعه صنعت بوقلمون پارس 

10/111ادویه، افزودنی و نگھدارندهسيرچانایرانروبرته سيرجان

تھرانایرانصنایع برودتی ملکی -سرما سل
یخچال و سردخانه، دستگاه ھای توليدکننده یخ، تجھيزات آزمایشگاھی، کليه 

تجھيزات فروشگاه ھای پروتئينی
10/1111

10/1121طراحی فضای تجاری و ساخت تجھيزات فروشگاھیتھرانایرانطراحان فرادید دینا

10/1150تامين کننده مواد اوليهتھرانایرانسيوان تجارت امرتات

انجمن واردكنندگان فرآورده ھاي 
خام دامي

10/1134انجمن واردكنندگان فرآورده ھاي خام داميتھرانایران

انجمن صنایع فرآورده ھای 
گوشتی ایران

10/1136Bانجمن صنایع فرآورده ھای گوشتی ایرانتھرانایران

10/1144یخچال و سردخانهاراکایرانصنعتی توليدی نبوغ سرمایش

10/1151انواع کالباس، سوسيس، گوشت ھای دودی و نمک سودشدهتھرانایرانرباط کریم

10/1126Aنشریهتھرانایراننشریه ھنر بسته بندی

10/1135تامين و توليد مواد اوليه غذایی به ویژه گوشتیتھرانایرانعطرینه سازیبا

انجمن صنفی کارفارمایی صنعت 
توليد و بسته بندی مواد پروتئينی

10/1136Aانجمن صنفی کارفارمایی صنعت توليد و بسته بندی مواد پروتئينیتھرانایران

تضامينی صنایع آزمایشگاھی 
پزشکی بخشی سرابی و شریک

10/117توليد دستگاه ھای کجلدال ھضم سوکسله فایبر تک ھود سکوبندی و غيرهتھرانایران

10/1110توليد دستگاه ھای کجلدال ھضم سوکسله فایبر تک ھود سکوبندی و غيرهتھرانایرانرایکا پالست مھرگان

10/118چرخ گوشت ھای صنعتیھمدانایرانپوالد غرب

قمایرانفرآورده ھای گوشتی پارس
انواع کالباس، سوسيس، گوشت ھای دودی و نمک سودشده، ھمبرگر، 

ناکت، غذاھای آماده و ...
10/1138
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10/1137ادویه، افزودنی و نگھدارنده، پوشش ھای طبيعی و مصنوعیتھرانایرانمزه آفرین تجارت شرق

رشتایرانصنایع برودتی نيک فرد خزر
یخچال و سردخانه، خودروھای ویژه حمل گوشت، سيستم ھای ھواکش، 

کليه تجھيزات فروشگاه ھای پروتئينی
10/1120

مشھدایرانگروه توليدی بازرگانی اعتمادی
انواع کالباس، سوسيس، گوشت ھای دودی و نمک سودشده، ھمبرگر، 

ناکت، غذاھای آماده و ...
10/113

گروه صنعتی اعتماد توزین 
الکترونيک

شھریارایران
سيستم ھای کنترل و ھدایت کارخانه ھا، کليه تجھيزات فروشگاه ھای 

پروتئينی، سيستم ھاي توزين و ...
10/1120A

موسسه تجاری گسترش تجارت 
حالل جھانی

10/1123صدور، تمدید و مشاوره گواھينامه ھای بين المللی حاللتھرانایران

10/1126Bپایگاه خبری صنایع غذاییتھرانایرانپایگاه خبری فودنا

10/1120Bترازوتھرانایرانتکين الکترونيک آرکا

10/1122یخچال و سردخانهتھرانایرانعالی صنعت

10/1141ھمبرگر،ناگت و غذای آمادهتھرانایرانصنایع برتر آتی

OD4توليد کننده دستگاه تصفيه آب و فاضالبکرجایرانآب آفرینان نوین البرز- آبکو

فرآورده ھای گوشتی کاله آمل 
(سوليکو تھران) - پمينا

10/1155محصوالت دونر کبابتھرانایران

فرآورده ھای گوشتی کاله آمل 
(سوليکو تھران) - پمينا

OD1محصوالت دونر کبابتھرانایران

موسسه صنعتی گوشت مشھد - 
واحد توليد ھمبرگر مارليک (شایان 

شرق آرتين)
10/1139گوشت قرمز، ھمبرگرمشھدایران

10/1113دستگاه توليد رطوبت سرد ( مه ساز)تھرانایرانمه آوران ھوشمند سرد

10/1113دستگاه توليد رطوبت سرد ( مه ساز)تھرانایرانھوشمند سرما

10/112ادویه، افزودنی و نگھدارندهتھرانایرانرھپویان شميم ایرانيان
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10/1127نشریهتھرانایراناقتصاد سبز

10/1146کليه تجھيزات فروشگاه ھای پروتئينیتھرانایرانآروین دوساری

10/119یخچال و سردخانهتھرانایرانصنایع برودتی وحيد

10/1154ادویه، افزودنی و نگھدارندهتھرانایرانشرکت طعم و عطر ماگنوليا

10/1142گوشت قرمز، ماکيانتھرانایرانپایتخت پروتئين اعتماد

تھرانایرانماشين سازی پرچمی
انواع ماشين آالت برش، دستگاه ھای جداساز استخوان، چرخ گوشت ھای 

صنعتی، فناوری و ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس،ماشين آالت، 
جھت آالت ن ماش ه غ و دن ک خ س پختن ھای دستگاه و زات تجھ

10/116

فرآورده ھای گوشتی کاله آمل 
(ماک)

10/1155غذاھای آمادهتھرانایران

تھرانایرانپاک گستر پارسيان کوثر
خدمات تخصصی مبارزه با حشرات و جوندگان و جانوران موذی ، سمپاشی 

کارخانجات توليدی و صنایع غذایی
10/1115

تدارک ھنر راھبردی نارون ( تھران 
ثبت )

10/1112ثبت شرکتتھرانایران

10/1147bپر کننده رول سوسيس و کالباس خانگیاصفھانایرانسالمت جی

10/1145بيمهتھرانایرانبيمه دانا

مرکز ) موسسه جھانی حالل
اطالع رسانی اتاق اسالمی) 

یک ایک
10/1128صدور گواھينامه بين المللی حاللتھرانایران

10/1133ثبت شرکتتھرانایرانایده مدیران لوتوس

10/1117یخچال و سردخانهمشھدایرانالکترواستيل

10/1147Cتجھيزات استيل برای کارخانه فرآورده ھای گوشتیتھرانایرانپارس استيل

رشتایراننيک فرد خزر
یخچال و سردخانه، خودروھای ویژه حمل گوشت، سيستم ھای ھواکش، 

کليه تجھيزات فروشگاه ھای پروتئينی
OD2



شماره غرفهسالنفعاليتشهركشور نام شركت

MeatEx  2017   ليست غرفه گذاران

10/1148َAاتاق بازرگانیتھرانایراناتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

10/1152زعفرانتھرانایرانره گستر صنعت (زعفران روژ گل)

10/1153گوشت قرمزتھرانایرانمھر گستران سيمرغ زیاران

10/114گوشت قرمزتھرانایرانآنالین ماھی

10/1147Dموسسه گردشگریتھرانایرانکامياران افالک گستر

10/1148دستگاه طمع سازقزوینایرانپارسيان طرح سينا

OD4دستگاه توليد رطوبت سرد ( مه ساز)تھرانایرانھوشمند سرما

تھرانایراناف پرام  ایران

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

EfprommGermanyDuseldorf

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143
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Vemag Gmbh GermanyVerden

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

ReepackItalySeriate

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

K+G WetterGermanyBiedenkopf

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

FomacoDenmarkKøge

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143
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KrehalonNetherlandsDeventer

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

HolacGermanyNattheim

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

Henneken GermanyBad Wünnenberg

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

Dick GermanyDeizisau

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143



شماره غرفهسالنفعاليتشهركشور نام شركت

MeatEx  2017   ليست غرفه گذاران

Lorenzo BarrasoSpainBarcelona

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

ItecGermanyBeckum

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

Bastra GermanyDeutschland

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

SteenBelgiumBelgium

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143
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BanssGermanyBiedenkopf

سيستم ھای بيھوشی و بی حسی و ماشين آالت ذبح، فناوری ذبح گوشت 
قرمز، فناوری ذبح طيور، سيستم ھا و تجھيزات جانبی برای جمع آوری ضایعات 
حاصل از ذبح، ماشين آالت و تجھيزات قطعه کردن و فرآوری گوشت، تجھيزات و 

دستگاه ھای مورد نياز در کشتارگاه ھا، انواع اره و چاقو،  انواع ماشين آالت 
برش، دستگاه ھای جداساز، چرخ گوشت ھای صنعتی استخوان، فناوری و 

ماشين آالت توليد کالباس و سوسيس ، ماشين آالت، تجھيزات و دستگاه ھای 
پختن، سرخ کردن و غيره، اتاق ھای دود و سيستم ھای توليدکننده دود سرد 

و گرم، ماشين آالت جھت پروسس گوشت طيور

10/1143

10/1140انواع اره و چاقو Victorinoxتھرانایرانکيش بھين

شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی 
ابراھيم

تھرانایران
سيستم ھا و تجھيزات نظافت و ضدعفونی، کليه تجھيزات فروشگاه ھای 

پروتئينی
10/1114

10/1147فيلم استرچ مواد غذاییتھرانایرانباتک گستر الوند

saeed moshaver GMbHGermanyWiesbadenKnives, Cutting Tools and Blades10/1147A

10/1147Aماشين آالت برشتھرانایرانآروین سامان آذین

10/1121Aانواع اره و چاقوتھرانایرانشرکت صنعتی زرساب

Darkhan Meat FoodsLLCMONGOLIAULAANBAATARRed Meat10/1125

Lithuanian Meat Processors 
Association

LITHUANIAKAUNAS,Red Meat, Beef meat and other10/1130

AgarasitlyKnives, Cutting Tools and Blades10/1130

Splendor International 
Exhibitior

chinaBeijing,Red Meat,…10/1149

Jiangsu yiming biological 
co.,LTD

chinaTaixingSpices, additives10/1149

Hebei xiaojin machinery 
manufacturing inc.

chinaShijiazhuangCutting Machinery10/1149a

Zhejiang Ribon Intelligent 
Equipment CO.,LTD.

chinaJiaxingKnives, Cutting Tools and Blades10/115



شماره غرفهسالنفعاليتشهركشور نام شركت

MeatEx  2017   ليست غرفه گذاران

Zhejiang guanfeng food 
machinery co. , LTD

chinaShaoxingfood processing machines10/1149c

Hebei YuanchangchinaShijiazhuangCutting Machinery10/1149d

henan shangpin food co. , LTDchinaZhu MadianPoultry10/115b

hiwell machinery co., LTDchinaJinan CityFormer,Battering Machine,Bread crumb coating Machine,Preduster10/115a

Qingdao JianhuachinaShijiazhuangCutting Machinery10/1149b

Meat & Livestock AustraliaUAEDubaiRed Meat10/1132

Meat & Livestock AustraliaAustraliaSydnryRed Meat10/1132

Country Hill internationalUAEDubaiRed Meat10/1132

Fletchers InternationalAustraliaNSWRed Meat10/1132

AUSLANDAustraliaAdelaideRed Meat10/1132

TOMIG l.l.cUkraineNikolaevAdditives10/1129

Messefarankfurt Exhibition 
Gmbh

GermanyFarankfurtExhibition Organiser10/1126

Minerva FoodsBrazilBARRETOSRed Meat10/1131


