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نمایشگاه صنعت کشاورزی اصفهان :
نمایش جدیدترین تکنولوژی ها ،ادوات ،دستگاه ها و تجهیزات این بخش ،نمایش ماشین آالت و تجهیزاتی با بیشترین
بازدهی به صورت بومی و متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور از جمله رویکردهای اصلی این نمایشگاه تعیین شد تا
فعاالن این بخش با بهره گیری از این فضا بتوانند کشاورزی توسعه یافته در کشور را محقق سازند.
از آن جا که صنعت کشاورزی جهان روز به روز به سوی کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در جنبه های مختلف پیش می
رود ،اصالح فرآیندهای تولید و فرآوری از جمله موضوعات مهمی است که ذهن و نگاه این صنعت را به خود معطوف ساخته
است.
فعاالن صنعت کشاورزی کشور در تالش اند با بهره گیری از علم و دانش روز و مجهز ساختن خود به تمامی ابزارهای فنی و
مهندسی ،این مهم را تحقق بخشند ،بدون تردید نیاز صنعت کشاورزی امروز ،دیگر ماشین آالت فرسوده و کهنه دهه های
پیشین نیست بلکه این صنعت نیازمند آن است که با نوآوری و ارزش افزوده مناسب ،عالوه بر توسعه هدفمند این بخش مهم
از اقتصاد کشور ،بتواند اشتغالزایی و ارزآوری قابل قبول و مورد انتظار را به ارمغان آورد.

بازار هدف و زمینه فعالیت های قابل حضور در Agromac 2016
 آبیاري
دستگاه ها ی آب رسانی و آبیاری

 ماشین آالت و تجهیزات

دستگاههای تصفیه آب صنعتی

قطعات ماشین آالت

لوازم و تجهیزات آب و آبیاری

پمپ کشاورزی

لوله و اتصاالت

تجهیزات خشک کن  ،سردخانه ،گلخانه
تجهیزات تهویه  ،سرمایشی و گرمایشی

 نشریات تخصصی  ،اتحادیه و انجن ،تعاونی

تجهیزات و ادوات ) کشنده ها ،دنباله ها)..،

 واردات و صادرات ماشین آالت و ادوات کشاورزي

ابزار آالت باغبانی وکشاورزی

در صورت تمایل به دریافت خدمات جانبی میتوانید به صورت زیر عمل نمایید.

 خدمات نمایشگاهی؛ شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
295-90051225-1
اجاره اقالم نمایشگاهی؛ خانم توکلی 2359-2030920
رزرواسیون هتل؛ خانم صحراگردی 2359-2030921
خدمات اجرایی؛ آقای کریمی 2359-1932539
خدمات حمل و نقل و جرثقیل؛ آقای رجایی 2359-1102310
خدمات انبار؛ آقای پیوندی 2359-1932533

www.tne.ir
تبلیغات محیطی؛ شرکت راشن 295-90052000
 2359-1593110آقای انصاری
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مشارکت در این نمایشگاه تاب شرای و م ررات م می این شرکت  ،مندر در و
سایت ا تصاصی این شرکت  www.isfahanfair.comمی باشد.
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تاریخ برگزاری
21-21آبان ماه
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نمایشگاه استان اصفهان
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تخصصی نمایشگاه تجهیزات کشاورزی

www.Agromac.ir
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