سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی
صنعت آرد و نان و شیرینی
استانبول  -ترکیه
دروازه ارتباط صنعت آرد و نان و شیرینی با جهان
مکان برگزاری :مرکز نمایشگاه بین المللی استانبول ( –)CNR EXPOترکیه
زمان برگزاری 7 :الی  10فروردین 1399
برگزار کننده :شرکت مسه اشتوتگارت آلمان
حــامــیان :شرکت مسه اشتوتگارت آلمان ،سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه ،کنفدراسیون نانوایان و قنادی های ترکیه ( ،)TAŞPAKONانجمن
صنعتگران و توسعه دهندگان صنایع غذایی ترکیه ،انجمن نانوایان و تولید کنندگان ماشین آالت نانوایی ترکیه
اطالعات نمایشگاه :


مساحت  50.000مترمربع



بیش از  340غرفه دار از  11کشور



بیش از  81.000نفر بازدید کننده از  115کشور



پوشش خبری نمایشگاه در تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،مجالت تخصصی و رسانه های آنالین



نمایشگاه پیشرو در حوزه اوراسیا



بخش های اصلی بازدید  %40 :از صنعت شیرینی %29 ،از صنعت نان %10 ،از صنعت آشپزی و هتل ها %9 ،از صنعت شکالت و شیرینی و  %9از
کافه داران هستند

معرفی نمایشگاه :
نمایشگاه  IBAKTECHبه عنوان یک نمایشگاه پیشرو در معرفی جدیدترین محصوالت و تکنولوژی ها در ترکیه و منطقه شناخته می شود که به صورت ساالنه
میزبان بسیاری از فعاالن این صنعت از کشورهای منطقه می با شد .این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های ایرانی به وجود می آورد تا محصوالت با کیفیت ایرانی
را به فعاالن این صنعت در بازارهای نوین معرفی نماید که عالوه بر تکنولوژی قابلیت باالیی در رقابت قیمتی خواهند داشت.
جاذبه ها :


پشتیبانی و سازماندهی توسط برگزار کننده مجرب و مطرح نمایشگاه های آرد و نان و شیرینی در آلمان و منطقه اروپا



برنامه های متفاوت و جذاب برای جذب تجار و متخصصان بین المللی



برنامه ریزی و اجرای مسابقات و کارگاه های آموزشی بین المللی



دسترسی به بازار پررونق ترکیه و کشورهای منطقه و اروپا



برگزاری رویدادهای همزمان تجاری و جلسات . B2B



حضور پرقدرت بخش بین الملل و جذب سرمایه گذاری



شبکه تضمین شده برگزاری همایش های تجاری ،تبلیغاتی و کنفرانس های خبری



برخورداری از بیشترین و موثرترین حجم تبلیغات جهت جذب بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان در ترکیه و آسیای میانه و اروپا

پروفایل شرکت کنندگان :
*ماشین آالت پخت نان و شیرینی *افزودنی های نان و شیرینی *ماشین آالت تهیه خمیر *ماشین آالت غذا و نوشیدنی *تجهیزات فرآوری شکالت *بستنی
*ماشین آالت بسته بندی *محصوالت تزئینی *تجهیزات پخت نان و شیرینی *تجهیزات هتل ،کافه ،بار و آشپزخانه *گروه های تولید و تجهیزات یخچال
*محصوالت یخ زده *طراحی و ساخت و ساز فروشگاه ها *انجمن ها و اتحادیه ها *روزنامه ها و مجالت تخصصی
جهت اطالعات بیشتر می توانید با ستاد اجرایی نمایشگاه به شماره  09125867301 ،09120785171، 021-22603283یا
 09111449086تماس حاصل فرمایید
نام شرکت:
نام مسئول
تلفن :
همراه :
آدرس:

نام مدیر عامل:
سمت:
درخواست متراژ :
تاریخ :
امضا و مهر شرکت

www.IrsaNP.com

