سومین دوره نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سالن های  7و)87
 82آبان الی  1آذر 1932
آمار دومین دوره نمایشگاه:
 کل فضای تحت پوشش 6 :هزار و  591متر مربع
 فضای اجاره داده شده 3 :هزار و  551متر مربع
تعداد تقریبی بازدید کنندگان ایرانی 55 :هزار نفر

 تعداد غرفه گذاران ایرانی 66 :شرکت ( 6شرکت افزایش نسبت به دوره قبل)
 غرفه گذاران خارجی 31 :شرکت از  51کشور ( 6شرکت و 2کشور افزایش نسبت به دوره قبل)
 تعداد بازدیدکنندگان بین المللی 103 :نفر از  21کشور

گروه کاالیی غرفه گذاران:

انواع گوشت محصوالت گوشتی فرآوری شده ،محصوالت ارگانیک ،انواع ادویه ها،
نگهدارنده ها و افزودنی های مجاز)طبیعی و شیمیایی( جهت تولید محصوالت خام یا فرآوری
شده ،فناوری ذبح ،ماشین آالت و تجهیزات فرآوری انواع محصوالت پروتئینی ،انواع پوشش
ماشین آالت و دستگاه های فرآوری پوشش های طبیعی و مصنوعی ،تجهیزات و ابزارهای
برش ،قطعه کردن و ریز کردن ،انواع تجهیزات صنعتی تنوری کردن ،سرخ کردن ،آب پز کردن،
بخارپزکردن و دودی کردن محصوالت ،ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی ،سیستم ها و
تجهیزات انجماد و خنک کننده ها ،سیستم های توزین ،سیستم های حمل و نقل و انبار داری،
کنترل کیفیت مواد غذایی ،سیستم ها و اتوماسیون صنعتی ،فروش و اداری ،اتوماسیون
الکترونیکی و بهینه سازی مصرف انرژی )آب ،برق و گاز(،تاسیسات ،تهویه مطبوع و سیستم های
سرمایشی و گرمایشی  ،فناوری اطالعات(کشتارگاه ها /کارخانجات /انبار داری/فروشگاه ها)،
تجهیزات بهداشتی ،نظافت و ایمنی در محیط کار ،خدمات(مشاوره /اتحادیه ها ،انجمن ها،
تعاونی ها و سندیکاهای مرتبط/مطبوعات تخصصی)

بازدیدکنندگان به تفکیک موضوع:

عمده فروش و پخش مواد غذایی ،فروشگاه های مواد غذایی ،هایپرمارکتها ،تهیه غذاها و
کیترینگها ،فروشگاه های اینترنتی ،صادرکنندگان و واردکنندگان  ،قصابان ،کشتارگاه ها،
فرآورده های گوشتی ،صنایع تولیدی ،مشاورین صنایع ،ماشین آالت بسته بندی ،صادرکنندگان
و واردکنندگان مواد اولیه ،تجهیزات کشتارگاه ها و قصابان ،موسسات آموزشی ،نشریات،
رستورانها ،فست فودها  ،عموم مردم

 500هزار تومان  %9+ارزش افزوده
 520هزار تومان  %9 +ارزش افزوده
 10هزار تومان  %9 +ارزش افزوده

هزینه مشارکت:

غرفه بدون تجهیزات داخل سالن :
غـرفـه بـا تـجهـیـزات داخـل سالن:
غرفه بدون تجهیزات خارج سالن :

حامیان معنوی:

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامـی ،انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران،
انجمن کار فرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور ،انجمن تولیدکنندگان افزودنی
های صنایع غذایی ،اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ،کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی،
اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سرد آبی کشور ،اتحادیه تولید و تجارت آبزیان
ایران ،اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران ،سازمان دامپزشکی کشور،
فدراسیون واردات ایران ،اتاق بازرگانی ایران و برزیل

برگزارکننده:

هلدینگ تجارت فراسو
بلوار آفریقا ،از شمال به جنوب بعد از چهارراه جهان کودک ،پالک  ،66ساختمان 239
کدپستی5151916135 :
فکس02511062339 :
تلفن02511062331 :
www.iranmeatex.com info@iranmeatex.com

