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 دروازه ورود به بازارهای منطقه

 



 نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

 ایران -تهران 

   

 تنها نمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل در دنیا -

 تنها نمایشگاه صنعت پروتئینی در خاورمیانه -



 :حامیان معنوی نمایشگاه

 سازمان توسعه تجارت ایران

شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری 
 اسالمی ایران

انجمن صنایع فرآورده های 
 گوشتی ایران

تولید و   صنعتانجمن صنفی کارفرمایی 
 بسته بندی مواد  پروتئینی کشور

 انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی



 :نشریات همکار



 :نمایشگاه همکار



 مراسم افتتاحیه نمایشگاه



 :کنندگانافتتاح 
 

 آقای دکتر خلج، ریئس سازمان دامپزشکی -

 غذاییکانون صنایع آقای مهندس مرتضوی، ریئس خانه صنعت و معدن و مدیر  -

 ا.ا.جقنبری، معاون شرکت سهامی نمایشگاه های آقای -

 سرپرست دانشکده و انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع ایرانآقای دکتر هدایت حسینی، −

 مهندس مهدی صادقی نیارکی، مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتیآقای -



 :سخنرانان
 فرانکفورت IFFAسرکار خانم روت لورنس، مدیر نمایشگاه −

 دامپزشکیآقای دکتر خلج، ریئس سازمان −

 غذاییکانون صنایع مهندس مرتضوی، ریئس خانه صنعت و معدن و مدیر آقای −

 بهداشتیآقای مهندس مهدی صادقی نیارکی، مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و −

 سرپرست دانشکده و انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع ایراندکتر هدایت حسینی، آقای −



MeatEx 2016  به روایت آمار 



 1395آبان ماه  18الی   15        :  زمان برگزاری 

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران        :محل برگزاری 

متر مربع 233هزار و  6       :  فضای تحت پوشش 

هزار و یک متر مربع 3        : فضای اجاره داده شده 

شرکت  60       :تعداد غرفه گذاران ایرانی 

کشور  13شرکت از  31       :تعداد غرفه گذاران خارجی 

کشور   18هزار نفر از  12:    تعداد تقریبی بازدیدکنندگان 



 :مهمترین غرفه گذاران خارجی
 

−MLAنهاد دولتی تحقیق و توسعه گوشت قرمز استرالیا ، 

−Tönnies GmbH ، آلمانتولیدکننده گوشت قرمز بزرگترین 

−Foods Carpisa  ، اسپانیاتولیدکننده همبرگر بزرگترین 

−Al Taghziah ، گوشتی لبنانفرآورده های تولیدکننده بزرگترین 



 :برنامه های جانبی در زمان نمایشگاه
 

کننده برگزار  سخنرانان 

 

 عناوین

شرکت نمایشگاه های فرانکفورت 
(MesseFrankfurt) 

 Ruth Lorenzخانم 

 

معرفی مجموعه نمایشگاه های صنایع غذایی شرکت 
 (MesseFrankfurt)نمایشگاه های فرانکفورت 

 

انجمن واردکنندگان فرآورده های 
 خام دامی

آقای دکتر آراسب 
 دباغ

 

 اهمیت کنترل باقیمانده های دارویی در گوشت و مرغ
 

انجمن واردکنندگان فرآورده های 
 خام دامی

آقای دکتر آراسب 
 دباغ

 

 بهداشت حرفه ای در کشتارگاه های دام

شرکت نمایشگاه های نورنبرگ 
(NürnbergMesse) 

 Julia Holzinerخانم 

 

 Biofachمعرفی نمایشگاه مواد غذایی ارگانیک 

توسط  انجمن تولیدکنندگان 
 فرآورده های گوشتی ایران

 Jurgen Walterآقای 

 

سمینار فرآورده های گوشتی تخمیری 
(FermentedMeatProducts) 

APK  خانمIryna Pryima 

 

Global Meat Congress 2016 
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 :نقاط ضعف نمایشگاه

 سالنهای نامناسب −

 دبی    Gulfood manufacturingهمزمانی با نمایشگاه −

 نام بازدیدکنندگان و ارائه آمار دقیق در این خصوص عدم وجود سیستم ثبت−

 عدم حضور برخی از برندهای مطرح ایرانی در نمایشگاه−

 عدم ترخیص به موقع محصوالت برخی از غرفه گذاران خارجی−



 :نقاط قوت نمایشگاه

 قراردادن ایران در مرکز بازار جهانی گوشت و فرآورده های گوشتی حالل دنیا−

 شماره یک صنعت پروتئینی خاور میانهجایگاه در قرار دادن ایران −

 (IFFAنمایشگاه )همکاری رسمی با نمایشگاه شماره یک صنعت پروتئینی دنیا−

 جذب قابل توجه غرفه گذاران خارجی در اولین دوره نمایشگاه−

 غرفه سازی های شکیل و گسترده در نمایشگاه−

 مشارکت اکثر بخش های دولتی و خصوصی صنعت پروتئینی ایران−

 برگزاری سمینار های متنوع و کاربردی همزمان با نمایشگاه−

 استفاده از برنامه آنالین همتایابی تجاری برای اولین بار در یک نمایشگاه−




