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 فرم اطالعات  نمايشگاه

نمايشگاه بین المللی صنايع غذايی، آشامیدنی و صنايع وابسته کیشعنوان نمایشگاه 

بین المللی تخصصینوع نمایشگاه

 7 الی 10 مهر ماه 1395زمان برگزاری

مرکز نمايشگاه های بین المللی کیشمکان برگزاری

17 لغايت 22ساعات بازدید 

A,Bسالن هاي تحت پوشش

15000 متر مربع فضای سرپوشیدهفضاي تحت پوشش

انجمن واردکنندگان مواد غذايی و آشامیدنی با همکاری شرکت سرمايه گذاری و توسعه کیشبرگزارکننده

بهاران تدبیر کیشمجری )دبیرخانه(

میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دومنشاني دبیرخانه
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مقدمه

ضرورت برگزاری نمایشگاه

نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد بی رویه جمعیت و کاهش 
منابع غذایی یکی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، 
این  در  است.  داشته  معطوف  به خود  را  و محققان  اندیشمندان 
راستا لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و بکارگیری روش های 
غذایی،  مواد  رویه  بی  ضایعات  از  جلوگیری  و  نگهداری  مطلوب 
به منظور حفظ  بندی مناسب  بسته  منابع جدید غذایی،  تامین 
کیفیت محصوالت و .... از جمله مواردی است که اهمیت آن بر 

رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد 
بازار آزاد، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه 
بازارهای مختلف  نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون در  به 
است. توفیق در دستیابی به این هدف نیازمند حضور پررنگ بخش 
خصوصی و نیز بخش های وابسته دولتی در بازارهای مختلف می 
باشد.یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندی 
ها و قابلیت های شرکت ها، نمایشگاهها می باشند. نمایشگاه محلی 
برای تبادل اطالعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت 

فناوری و دستیابی به بازارهای جدید است.
 از سوی دیگر صنعت غذایی یکی از صنایع پیشرو کشورمان محسوب 
می گردد. اما سهم صادرات صنایع غذایی کشورمان فقط حدود 1/5 
درصد از محصوالت تولیدی است. بدون شک افزایش صادرات صنایع 
غذایی نیازمند آشنایی هرچه بیشتر دست اندرکاران این صنعت با 

هیچ کس پوشیده نیست.
عالوه بر این، رشد و توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش 
عادات و سبک های نوین غذایی شده، به گونه ای که نیاز به تنوع مجصوالت 
و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی 
احساس می گردد.بدین سبب رابطه مستقیم صنایع غذایی با سالمت مردم 
بر  به کیفیت غذایی جامعه همگی دالیلی  توجه خاص دولت و مردم  و 

اهمیت این صنعت می باشد.

آخرین دستاوردهای شرکت های معتبر بین المللی و برقراری ارتباط های 
بین المللی می باشد. با برگزاری نمایشگاههای بین المللی ضمن برقراری 
ارتباط بین تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی و نیز توزیع کنندگان 
محصوالت غذایی در سطح کشور فرصت انعقاد قراردادها، تشکیل اتحادیه 
ها و توسعه فعالیت های اقتصادی بین مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، 

فراهم می گردد.
انجمن وارد کنندگان مواد غذايی و آشامیدنی ايران، به منظور معرفی 
تولید کنندگان مواد غذايی و آشامیدنی )مواد اولیه - محصول ساخته 
شده( سالم و خوشنام جهانی به جامعه تولید کننده و مصرف کننده 
کنندگان  تولید  بین  مشترک  های  همکاری  زمینه  ايجاد  و  ايرانی 
داخلی و برندهای معتبر غذايی جهان اقدام به برگزاری نمايشاه بین 
المللی صنايع غذايی، آشامیدنی و صنايع وابسته در جزيره کیش 

نموده است.
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مواد غذايی
آرد ، نان و محصوالت مرتبط، برنج و غالت، ماکارونی و پاستا، غذاهای فرآوری شده و کنسروی، شیرینی و شکالت، گوشت و محصوالت گوشتی، 
ادویه جات و افزودنی های خوراکی، مرغ، تخم مرغ و محصوالت مرتبط، کره و روغن های گیاهی و حیوانی، سبزیجات و میوه جات، مکمل های 

غذایی، محصوالت غذایی منجمد، رب ، سس و انواع کمپوت، عسل، مربا و ترشی، شیر و لبنیات، غذای کودک
 

نوشیدنی ها
انواع آب آشامیدنی و معدنی،چای و قهوه ، انواع آبمیوه و نوشابه های گازدار و بدون گاز، انواع دمنوش های گیاهی

 
ماشین آالت صنايع غذايی و بسته بندی

ماشین آالت بسته بندی ، توزین و پرکن، ماشین آالت چاپ و ادوات مربوطه، ماشین آالت صنایع آرد و نان، ماشین آالت صنایع کنسرو و کمپوت، 
ماشین آالت صنایع روغن، ماشین آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر، ماشین آالت صنایع تبدیلی، ماشین آالت صنایع گوشت، ماشین آالت صنایع 
سردخانه، ماشین آالت صنایع غذایی سبک، ماشین آالت صنایع غذایی مادر، ماشین آالت تکمیلی صنایع غذایی،  ماشین آالت عمومی صنایع 

غذایي
 

ساير صنايع مرتبط
لفافه های بسته بندی، چاپ و لمینیت، ظروف نگهداری و حمـل کاال ، ظـروف بسته بندی،کارتن ، جعبـه و بسته بندی های سازگار با محیط 
زیست،  پریفورم و پت، هولوگرام، تاریخ زن های حرارتی، دستگاه های تصفیه آب، شرکت های حمل و نقل مواد غذایی، شرکت های مشاوره برند، 

مشاوره مالی، تهیه کنندگان نرم افزارهای مرتبط با صنایع غذایی

گروه هاي کااليي  نمايشگاه

درباره نمايشگاه

با  زیباترین جزایر مرجانی جهان است که  از  یکی  جزیره کیش 
بیش از 90 کیلومتر مساحت در 18 کیلومتری کرانه جنوب ایران 
واقع شده است. متوسط دمای جزیره  27 درجه می باشد و تیر و 
مرداد گرمترین و دی و بهمن خنک ترین ماههای سال در جزیره 
کیش می باشند. مرکز نمایشگاههای بین المللی یکی از مجهزترین 
مرکز نمایشگاههای کشور محسوب می شود. این مجموعه دارای 
سه سالن به مساحت کل 21000 مترمربع بوده و مجهز به کلیه 
تسهیالت سرمایش و گرمایش، اینترنت، برق 3 فاز و به طور کلی 
مجهز به تمامی امکانات و تسهیالتی که در مجموعه های معتبر 
نمایشگاهی جهان مورد استفاده قرار می گیرد می باشد.همچنین 
دارای فضای باز در اطراف سالن ها جهت نمایش کاالها و وسایل 
سنگین، پارکینگ های منظم و سایر امکانات نمایشگاهی می باشد.

مرکز همایش های بین المللی کیش نیز با اختیار داشتن سالن های 
چند منظوره همراه با امکانات جانبی و کاماًل مجهز به در فضایی 
به وسعت 13000 مترمربع مکان مناسبی برای برگزاری جلسات، 
همایش ها و و نشست های تخصصی محسوب می گردد.این مرکز 

نیز که در نوع خود یکی از مجهزترین و بهترین مراکز برگزاری همایش های 
بین المللی کشور محسوب می گردد در محیطی آرام واقع در نوار سحلی 

جزیره زیبایی کیش قرار دارد.
از دیگر مزایای جزیره کیش برخورداری از زیرساخت های مناسب، محیط 
آرام و رویایی، هتل های متعدد و  استاندارد، عدم نیاز به ویزا جهت اتباع 
خارجی و روزانه 4 پرواز مستقیم از دبی به جزیره کیش می باشد. مجموعه 
امکانات فوق کیش را به مکانی استثنایی جهت برگزاری نمایشگاه ها و 

همایش های بین المللی تبدیل کرده است. 
عالوه بر این، امکان واگذاری غرفه به نمایندگی های شرکت های خارجی در 
ایران با نرخ ریالی و سهولت حضور مشارکت کنندگان خارجی نظیرعدم  نیاز 
به ویزا و پروازهای متعدد روزانه از دوبی به کیش زمینه تقویت بخش بین 

الملل نمایشگاه های برگزار شده را در کیش را فراهم کرده است.
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و آشامیدنی های کیش با هدف حضور 
برندهای معتبر بین المللی  صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در بازار ایران و 
نیز شرکت های مطرح داخلی و نیز دعوت از شرکت های معتبر بین المللی 
عالقمند به حضور در بازار صنایع غذایی ایران با نظارت انجمن واردکنندگان 

مواد غذایی و آشامیدنی ها برگزار می گردد. 


