
 اطالعات بازدید کنندگان – 0214ایران آگروفود 
 

 

 نمایشگاه بين المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، بيست و یکمين

 ماشين آالت و صنایع وابسته
   0214ژوئن  0تا می  32مصادف با  1393خرداد ماه  10تا  9

 محل دائمی نمایشگاههای بين المللی تهران 

 

 9393خردادماه  9 جمعه روز   افتتاح :

 

 )اين نمايشگاه بلیطی می باشد.( بعدازظهر 4صبح لغايت  9 ساعات بازدید: 

 

 ،39A ،39B ،6، 7،  44ب، خلیج فارس 49، 49آ، 44، 44، 33آ، 33، 33 سالنهای تحت پوشش: 

   و فضای بازسالنهای ياد شده   13سری   17، 91-93 ،94-99، 3-9

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

 

 نحوه تفکيك سالنها: 

، 33، (  39B) میالد طبقه اول ،( 39A، میالد همکف )17 ، 93-91، 99-94، 9-3، 7،  6  ایران فود:

 فضای باز مربوطه   و  13سری 

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

فضای باز و  44خلیج فارس، سالن طبقه اول و دوم 49طبقه اول و دوم،  44آ، 33، 33 ایران فودتك:

 مربوطه  

ماشین  –شامل: ماشین آالت ، تجهیزات و تکنولوژی صنايع غذائی، بسته بندی و تجهیزات جانبی 

 آالت و صنايع مرتبط 

 و فضای باز مربوطه   44خلیج فارسسالن  ایران آگرو:

 صنايع مرتبط –صنايع كشاورزی  –ماشین آالت و تجهیرات كشاورزی و آبیاری 



 

 : بین المللی تخصصی وع نمایشگاهـن

 

  موضوعات اصلی نمایشگاه:
 كلیه كاالها، فرآورده ها و محصوالت،  فن آوری و ماشین آالت مربوطه شامل:   

 صنايع پروتئین حیوانی  -

 قند و نیشکر  صنايع –

 روغنی  صنايع –

 صنايع نشاسته ای  -

 تبديلی و باغداری  صنايع –

 و آب معدنی  نوشابه –

 خشك و معطر و ادويه و چاشنی ها  سبزيجات –

 صنايع كشاورزی، صنايع وابسته  و ماشین آالت و ادوات مربوطه  -

 تهیه و توزيع غذای آماده  مراكز  -

  تحقیقاتی مراكز -

 :آالت  ماشين –

 آالت كشاورزی و باغبانی  ماشین – 

 آبیاری  سیستمهای – 

 آالت بسته بندی، توزين و پركن   ماشین -

 آالت صنايع آردی  ماشین – 

 آالت صنايع كنسرو و كمپوت  ماشین – 

 آالت صنايع روغن  ماشین   -

 آالت صنايع شیر و لبنیات و پنیر  ماشین – 

 آالت صنايع تبديلی  ماشین – 

 آالت صنايع گوشت  ماشین – 

 ماشین آالت صنايع سردخانه  -

 ماشین آالت صنايع غذائی سبك  -

 آالت صنايع غذائی مادر  ماشین – 

 غذا ئی  صنايعماشین آالت تکمیلی  -

 آالت عمومی صنايع غذائی ماشین – 


