
 اطالعات بازدیدکنندگان – 6102ایران آگروفود 
 

 

 نمایشگاه بين المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، سومينبيست و 

 ماشين آالت و صنایع وابسته
   6102ژوئن  6تا می  11مصادف با  0131خرداد ماه  01تا  01

 محل دائمی نمایشگاههای بين المللی تهران
 

 

 0931خردادماه  01شنبه دوروز   افتتاح :

 

 )اين نمايشگاه بلیطی می باشد.( بعدازظهر  6صبح لغايت   01 ساعات بازدید: 

 

، 90A ،90B،  00ب، خلیج فارس 00، 00آ، 01، 01، 91ب، 93آ، 93، 93 سالنهای تحت پوشش: 

6 ،7 ،3-3 ،00-01 ،09-01،    00 ،03  ،17  11A  11تاE و فضاي باز سالنهاي يادشده  

 در سه بخش تخصصی ايران فود، ايران فودتك، ايران آگرو 

 

 نحوه تفكيك سالنها: 

(  90B) میالد طبقه اول ،( 90A، میالد همکف )17، 03 ، 00 ، 09-01، 00-01، 3-3، 7،  6  ایران فود:

 فضاي باز مربوطه   و  11سري ب،  93

 صنايع مرتبط  –صنايع تبديلی  –شامل: فرآورده ها و محصوالت غذائی 

و  00خلیج فارس، سالن طبقه اول و دوم 00طبقه اول و دوم،  01 ب،93 آ،93، 93 ،91 ایران فودتك:

 فضاي باز مربوطه  

ماشین  –شامل: ماشین آالت ، تجهیزات و تکنولوژي صنايع غذائی، بسته بندي و تجهیزات جانبی 

 آالت و صنايع مرتبط 

 و فضاي باز مربوطه   00خلیج فارسسالن  ایران آگرو:

 صنايع مرتبط –صنايع كشاورزي  –ماشین آالت و تجهیرات كشاورزي و آبیاري 

 



 اطالعات بازدیدکنندگان – 6102ایران آگروفود 

 

 نمايشگاه:  یکاالئ یموضوعات و گروهها
 

 فود، فودتك و آگرو شامل:   یو ماشين آالت مربوطه در سه گروه کاالئ یکاالها، فرآورده ها و محصوالت،  فن آور کليه

 

 فود : رانیا 
 

 فودتك : رانیا 

 يكنسروها ،یگوشت ي)انواع فرآورده ها  ینیپروتئ عيصنا 

 (یلبن يانواع فرآورده ها -یكنسرو ماه ،یگوشت

 آماده  مهیآماده و ن يغذاها انواع 

 جاتي)سبزیرگوشتیغ يانواع كنسروها-یليتبد عيصنا 

و فرآورده  توني،مربا،عسل،زیوه،رب،ترشیمنجمد،آبم

 آن(  يها

 خشکبار،زعفران، خرما  انواع 

 هيادو ،یاهیگ اتیخشك و معطر، عرق جاتيسبز انواع 

 ها  یجات، چاشن

 ینوشابه گاز دار و بدون گاز، آب معدن انواع  

 برنج، حبوبات و غالت  ،يانواع چای، دنیآشام عيصنا 

 نشاسته، آرد و انواع فرآورده  يو نشاسته ا يآرد عيصنا(

 ( یانواع نان صنعت ،يآرد يها

 ت،يسکوی)قند، شکر، شکالت، ب شکریقند و ن عيصنا 

 جات ( ینيریش

 ( یاهی، گ یوانی)انواع روغن ح یروغن يها فرآورده 

 پفك  پس،یاسنك، چ انواع 

 یغذائ يانواع فرآورده ها عيو توز پخش  

 مربوطه یقاتیتحق مراكز 

 وابسته عيصنا 

 و پركن  نيتوز ،يآالت بسته بند نیماش 

 يآرد عيآالت صنا نیماش  

 كنسرو و كمپوت  عيآالت صنا نیماش 

 روغن  عيآالت صنا نیماش 

 ریو پن اتیو لبن ریش عيآالت صنا نیماش  

 یليتبد عيآالت صنا نیماش  

 گوشت  عيآالت صنا نیماش 

 سردخانه  عيآالت صنا نیماش 

 سبك  یغذائ عيآالت صنا نیماش 

 مادر  یغذائ عيآالت صنا نیماش 

 یغذائ عيصنا یلیآالت تکم نیماش  

 یغذائ عيصنا یآالت عموم نیماش  

 مربوطه یقاتیتحق مراكز 

 وابسته عيصنا 

 

 آب  شيو پاال هیتصف 

 مصرف، انواع  کباري)انواع ظروف  يبند بسته

 شه،یدرب ش ،يبطر

 ،تسمه،  بل،یل لم،یكارتن، لفاف، ف جعبه

 غیرهچاپگر،كدزن و 

 

 آگرو : رانیا 
 

 آالت و ادوات  نیوابسته  و ماش عيصنا ،يكشاورز عيصنا

 مربوطه

 و ..... ( های)كود، سم، افزودن يكشاورز يها نهاده 

 گلخانه و .... ،ياریآب يستمهایس 

 مربوطه یقاتیتحق مراكز 

 وابسته عيصنا 

 

 


