بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته
 72الی  03آذرماه سال  ،8031نمایشگاه بین المللی مشهد

مشارکت کنندگان:
فضای کلی نمایشگاه 00111 :مترمربع
فضای نمایشگاهی 2144 :مترمربع
تعداد مشارکت کنندگان014 :
از استان های :تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،البرز و هرمزگان
درصد بومی و غیر بومی
بومیت

تعداد

درصد

بومی

65

%66

غیر بومی

25

%26

مجموع

837

55%
بومی
غیر بومی

45%

زمینه فعالیت ها:

زمینه فعالیت

تعداد

درصد

سایر مواد غذایی

31

30.4 %

ماشین آلات

27

26.5 %

چاپ بسته بندی

19

18.6 %

شیر لبنیات بستنی

9

8.8 %

انجمن ها و مؤسسات

7

6.9 %

تاسیسات سرمایش گرمایش

3

2.9 %

نوشیدنی

2

2.0 %

چای برنج روغن

2

2.0 %

غذاهای نیمه آماده

1

1.0 %

ماکارونی پاستا نان

1

1.0 %

1.0 %
2.0 % 2.0 % 1.0 %
سایر مواد غذایی

ماشین آالت

2.9 %
6.9 %

30.4 %

8.8 %

چاپ بسته بندی
شیر لبنیات بستنی
انجمن ها و مؤسسات

18.6 %

تاسیسات سرمایش گرمایش
نوشیدنی
چای برنج روغن
غذاهای نیمه آماده
ماکارونی پاستا نان

26.5 %

بازدیدکنندگان:
تعداد بازدیدکنندگان :بیش از  01هزار نفر
از کشورهای ایران ،عراق ،قطر و افغانستان
هدف از بازدید

درصد

خرید

%64

آشنایی با آخرین تکنولوژی ها

%00

اخذ نمایندگی

%5

سایر

%9

9%
6%
خرید

آشنایی با آخرین تکنولوژی ها
52%

اخذ نمایندگی
33%

سایر

گروه کالایی:
زمینه فعالیت

زیر مجموعه

شیرینی شکلات

شیرینی
شکلات
کیک و کلوچه
بیسکوئیت

نوشیدنی

دلستر
نوشابه
آب میوه

غذاهای نیمه آماده

غذاهای نیمه آماده
تن ماهی
رب

چای برنج روغن

چای
برنج
روغن

غذاهای آماده

فست فود
کترینگ
رستوران

ماکارونی پاستا نان

صنایع نشاسته ای
آرد
نان
ماکارونی
پاستا
رشته

سایر مواد غذایی

گوشت
مواد پروتئینی
صنایع قند و نیشکر
صنایع تبدیلی و باغداری
سبزیجات و میوه جات تازه و خشک
افزودنی های غذایی
زعفران
ادویه و چاشنی
زیتون
خرما و محصولات آن
چیپس ،پفک و اسنک
محصولات ارگانیک
محصولات حلال
مواد و محصولات غذایی سالم
سازمان ها ،مراکز تحقیقاتی و نهادهای مرتبط

ماشین آلات

توزین و پر کن
صنایع آرد
صنایع کنسرو و کمپوت
صنایع روغن
صنایع شیر و لبنیات و پنیر
صنایع تبدیلی

صنایع گوشت
صنایع غذایی سبک
صنایع غذایی مادر
تکمیلی صنایع غذایی
عمومی صنایع غذایی
سایر
تاسیسات سرمایش گرمایش

صنایع سردخانه
تولیدکنندگان دیگ های بخار

چاپ بسته بندی

چاپ و ماشین آلات و ادوات مربوطه
بسته بندی و ماشین آلات و ادوات مربوطه
لفافه های بسته بندی
چاپ و لمینت
ظروف نگهداری و حمل کالا
ظروف بسته بندی
کارتن و جعبه
بسته بندی های سازگار با محیط زیست
پریفوم و پت
هولوگرام
تاریخ زن های حرارتی
انواع چسب
مواد اولیه چاپ و بسته بندی نظیر جوهر
آشپزخانه های صنعتی و تجهیزات مربوطه

