
 اطالعات بازدیدکنندگان – 2019ایران آگروفود 
 
 
 

 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي، مواد غذائی، ششمینبیست و 
 ماشین آالت و صنایع وابسته

 2019ژوئن  21تا  18مصادف با  1398خرداد ماه  31تا28
 محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران

 

  1398خرداد  28سه شنبه روز   افتتاح :
 

 (این نمایشگاه بلیطی می باشد.) بعدازظهر  6صبح لغایت   10 ساعات بازدید: 
 

، 31A ،31B  ،35 ،38  ،38B ،40-40A،  27، 25، سري11-10، 9-8،  6،7، 5 وشش: ــــسالنهاي تحت پ
41-41B ،1-44 ،2-44  و فضاي باز سالنهاي یادشده 

 در سه بخش تخصصی ایران فود، ایران فودتک، ایران آگرو برگزار می گردد. 
 

 نحوه تفکیک سالنها: 
 

 فضاي باز مربوطه   و   31A ،31B،  27، 25، سري11-10، 9-8،  7، 6، 5 ایران فود:
 صنایع مرتبط  –صنایع تبدیلی  –شامل: فرآورده ها و محصوالت غذائی 

 و فضاي باز مربوطه    38B ،40-40A ،41-41B ،2-44، 38، 35 ایران فودتک: 
 ماشین آالت و صنایع مرتبط  –ماشین آالت ، تجهیزات و تکنولوژي صنایع غذائی، بسته بندي و تجهیزات جانبی شامل: 

 و فضاي باز مربوطه   44-1 سالنایران آگرو: 
 صنایع مرتبط –صنایع کشاورزي  –ماشین آالت و تجهیرات کشاورزي و آبیاري 

 
 
 
 
 

ن ي)  سال ی و کشاورز ذائ ت غ ط با صنع ي مرتب ها استارز (استارت آپ  د  ن آگروفو ه  31Aپاویو  55غرف

 

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/Startup.List.WEB.iaf19(1).pdf


 اطالعات بازدیدکنندگان – 2019ایران آگروفود 
 

 

 

 نمایشگاه:  یکاالئ يموضوعات و گروهها
 

 فود، فودتک و آگرو شامل:   یو ماشین آالت مربوطه در سه گروه کاالئ يکاالها، فرآورده ها و محصوالت،  فن آور کلیه
 

 نیا د : را  فو
 

 نیا دتک : را  فو

 يکنسروها ،یگوشت ي(انواع فرآورده ها  ینیپروتئ عیصنا 
 )یلبن يانواع فرآورده ها -یکنسرو ماه ،یگوشت

 آماده  مهیآماده و ن يغذاها انواع 

 جاتی(سبزیرگوشتیغ يانواع کنسروها-یلیتبد عیصنا 
و فرآورده  تونی،مربا،عسل،زیوه،رب،ترشیمنجمد،آبم

 آن)  يها

 خشکبار،زعفران، خرما  انواع 

 هیادو ،یاهیگ اتیخشک و معطر، عرق جاتیسبز انواع 
 ها  یجات، چاشن

 ینوشابه گاز دار و بدون گاز، آب معدن انواع  
 برنج، حبوبات و غالت  ،يانواع چای، دنیآشام عیصنا 
 نشاسته، آرد و انواع فرآورده  يو نشاسته ا يآرد عیصنا)

 ) یانواع نان صنعت ،يآرد يها

 ت،یسکوی(قند، شکر، شکالت، ب شکریقند و ن عیصنا 
 جات ) ینیریش

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

 پفک  پس،یاسنک، چ انواع 
 یغذائ يانواع فرآورده ها عیو توز پخش  
  افزودنی ها 

 مربوطه یقاتیتحق مراکز 
 وابسته عیصنا 

 و پرکن  نیتوز ،يآالت بسته بند نیماش 
 يآرد عیآالت صنا نیماش  
 کنسرو و کمپوت  عیآالت صنا نیماش 

 روغن  عیآالت صنا نیماش 
 ریو پن اتیو لبن ریش عیآالت صنا نیماش  
 یلیتبد عیآالت صنا نیماش  
 گوشت  عیآالت صنا نیماش 

 سردخانه  عیآالت صنا نیماش 
 سبک  یغذائ عیآالت صنا نیماش 

 مادر  یغذائ عیآالت صنا نیماش 

 یغذائ عیصنا یلیآالت تکم نیماش  
 یغذائ عیصنا یآالت عموم نیماش  
 مربوطه یقاتیتحق مراکز 

 وابسته عیصنا 
 

 درب  ،يمصرف، انواع بطر کباری(انواع ظروف  يبند بسته
 شه،یش
 ،غیرهتسمه، چاپگر،کدزن و  بل،یل لم،یکارتن، لفاف، ف جعبه 

 
 
 

  استارت آپ هاي مرتبط با صنعت موضوعی نمایشگاه 
 نیا   آگرو : را

 يکشاورز يها نهاده، وابسته عیصنا ،يکشاورز عیصنا 
 و ..... ) های(کود، سم، افزودن

 گلخانه و . ،ياریآب يستمهایس... 

 

 مربوطه یقاتیتحق مراکز 


	بيست و ششمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی،
	ماشين آلات و صنايع وابسته

