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اصفهان

تاریخ69/4/01 :

شماره690010 :

مدیریت محترم

باسالم
احتراماً باستحضار مي رساند شرکت نمایشگاههای بین المللي استان اصفهان در نظر دارد با تکیه بر پتانسیل باالی این استان در زمینه های
مخت لف تولید و بازرگاني بویژه در صنایع کشاورزی و غذایي ،و همچنین برگزاری چندین دوره نمایشگاههای مختلف در این حوزه ،نسبت به
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت ،خدمات) با عنوان  INFEX2017+اقدام نماید.

تحلیل بازار و مزیتهای INFEX2017+








سهم  01درصدی محصوالت غذایي و کشاورزی از صادرات غیرنفتي و واردات  002میلیون دالر ماشین آالت صنایع غذایي.
رتبه اول صنایع غذایي و آشامیدني در تعداد کارگاههای صنعتي کشور (01/7درصد کارگاههای بیش از  21کارکن).
رتبه اول استان اصفهان در ارزش سرمایه گذاری کارگاههای صنعتي کشور.
توسعه  07پروژه برای جذب سرمایه خارجي به ارزش بیش از  061میلیون یورو در استان اصفهان.
رتبه اول استان اصفهان در تعداد واحدهای مرغداری گوشتي ،و نیز تولید گوشت مرغ ،گوشت بوقلمون ،جوجه یکروزه ،و شیر خام.
رتبه سوم استان اصفهان در تولید گوشت قرمز ،محصوالت شترمرغ ،سیب ،انار ،سبزی و صیفي گلخانه ای.
رتبه چهارم استان اصفهان در تولید قارچ خوراکي و عسل.

 INFEX2017+در یک نگاه


زمان و مکان برگزاری نمایشگاه:



محصوالت قابل ارائه در نمایشگاه :ماشین آالت و تجهیزات تولید و فراوری مواد غذایي و آشامیدني ،ماشین آالت ،تجهیزات و ملزومات بسته بندی مواد

 00-04آبان ماه 0969

محل نمایشگاههای بین المللي استان اصفهان

غذایي و آشامیدني ،ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری مواد غذایي ،سردخا نه های صنعتي ،تجهیزات پخت غذا ،تجهیزات آشپزخانه های صنعتي ،تجهیزات
و ملزومات هتل ،رستوران و کافي شاپ ،تجهیزات و خدمات سرو غذا ،تجهیزات فروشگاهي .انواع محصوالت غذایی و آشامیدنی ،مواد اولیه و افزودنیها،
محصوالت سالم و ارگانیک ،محصوالت تازه خوری ،انواع گوشت سفید و قرمز ،ادویه جات ،نان ،شیرینی و شکالت و غیره ،مراکز علمی و تحقیقاتی،
محصوالت دانش بنیان ،تشکلها و نشریات تخصصی ،و . ...


هزینه حضور در نمایشگاه 070.57111 :ریال بازای هر متر مربع در غرفه های عادی و هزینه حضور در غرفه های ویژه 075517111 ،ریال بازای
هر متر مربع می باشد.



تولیدکنندگان ماشین آالت ،و شرکتهای دانش بنیان (با ارائه مدرک معتبر از مراجع ذیصالح) مشمول  5درصد تخفیف خواهند شد.

باتشکر -دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه
دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه :اصفهان ،خیابان کاوه ،بعد از سه راه ملک شهر ،ساختمان اداری رضا ،واحد ۲
infex2017@gmail.com
www.infexiran.ir
همراه33979448696:
تلفاکس394- 91163193:

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی
(فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت،خدمات)

اصفهان

 44-41آبان ماه 4931

فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه
نام شرکت:

مدیر عامل:

نماینده تام االختیار:

پست الکترونیکي:

شماره تماس:

نمابر:

شرایط ثبت نام در نمایشگاه

 مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومي مندرج در وب سایت  www.Isfahanfair.irمي باشد.
 ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ثبت نام قطعي نبوده و پذیرش نهایي منوط به تایید ستاد برگزاری مي باشد .بدیهي است تحویل غرفه پس از واریز وجه و
تسویه حساب قطعي صورت مي پذیرد.
 پس از ارسال این فرم و تایید ستاد برگزاری ،ثبت نام قطعي به حساب خواهد آمد و در صورت انصراف وجهي بازگشت داده نخواهد شد.
 جانمایي غرفه ها براساس اولویت ثبت نام و واریز وجه ،توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام مي شود و پس از آن جابجایي غرفه ها بهیچ وجه امکان پذیر نیست.
 غرفه ها در سالن سرپوشیده مجهز به پانلهای اطراف ،روشنایي ،خروجي برق ،دو صندلي ،ونوشته سردر مطابق با استاندارد مرکز نمایشگاهي اصفهان مي باشد.
 حداقل متراژ درخواستي  00مترمربع و غرفه ها مضربي از  00مي باشند.
 برای اجاره تجهیزات اضافي ،خدمات غرفه سازی ،رزرواسیون هتل ،تبلیغ در کتاب ویژه نمایشگاه و صدای نمایشگاه با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس بگیرید.
 در صورت بروز هر گونه اختالف ،مراتب به مرکز داوری اتاق بازرگاني اصفهان جهت داوری و حل اختالف نهایي ارجاع مي گردد.
مدارک ثبت نام در نمایشگاه

 تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت به ستاد برگزاری نمایشگاه و ثبت نام از طریق سایت نمایشگاه با هماهنگي ستاد برگزاری.
 ارسال فیش بانکي وجه واریزی به حساب ستاد برگزاری نمایشگاه.
 ارائه مدارك مستند درخصوص نوع فعالیت شامل :پروانه بهرهبرداری شرکتهای تولیدی ،کارت بازرگاني شرکتهای بازرگاني ،پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفي
مرتبط ،و فایل تصویر کارت اقتصادی (کد اقتصادی).
 در صورت عدم ارائه مدارك درخواستي توسط هر یک از مشارکت کنندگان ،شرکت نمایشگاههای بین المللي استان اصفهان حق فسخ قرارداد و عدم واگذاری غرفه
به مشارکت کنندگان را دارد.
هزینه های ثبت نام در نمایشگاه




هزینه حضور در غرفه های عادی 0.972.111 ،ریال بازای هر متر مربع مي باشد (هر غرفه  00متری معادل  09.211.111ریال).
هزینه حضور در غرفه های ویژه 0.221.111 ،ریال بازای هر متر مربع مي باشد (هر غرفه  00متری معادل  01.911.111ریال).
تولیدکنندگان ماشین آالت ،و شرکتهای دانش بنیان (با ارائه مدرك معتبر از مراجع ذیصالح) مشمول  2درصد تخفیف خواهند شد.

زمینه فعالیت مورد ارائه در نمایشگاه


تولید و فراوری :ماشین آالت و تجهیزات تولید و فراوری مواد غذایی و آشامیدنی.



بسته بندی :ماشین آالت ،تجهیزات و ملزومات بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی.



نگهداری و سرو :ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری مواد غذایی ،سردخانه های صنعتی ،تجهیزات پخت غذا ،تجهیزات آشپزخانه های صنعتی،
تجهیزات و ملزومات هتل ،رستوران و کافی شاپ ،تجهیزات و خدمات سرو غذا ،تجهیزات فروشگاهی.



محصوالت :انواع محصوالت غذایی و آشامیدنی ،مواد اولیه و افزودنیها ،محصوالت سالم و ارگانیک ،محصوالت تازه خوری ،انواع گوشت سفید و قرمز ،ادویه
جات ،نان ،شیرینی و شکالت و . ...



مراکز علمی و تحقیقاتی ،محصوالت دانش بنیان ،تشکلها و نشریات تخصصی ،و . ...

اینجانب  ..................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت  .......... ................................با آگاهي کامل از شرایط و قوانین و مقررات نمایشگاه درخواست
حضور در غرفه عادی /ویژه به متراژ  ....................مترمربع را دارم.
مهر و امضاء متقاضی
دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه :اصفهان ،خیابان کاوه ،بعد از سه راه ملک شهر ،ساختمان اداری رضا ،واحد ۲
infex2017@gmail.com
www.infexiran.ir
همراه33979448696:
تلفاکس394- 91163193:

