
 آ ه آگروفود                                        پی نمایشگااطالعات تکمیلی تیم های استارتا                                      

 لوگو آدرس سایت شرح مختصر از فعالیت نام تیم 
حوزه ی 

 فعالیت

 گالرین 1
همایش ها، سمینارها، جلسات دفاع، پک پذیرایی، بسته بندی و بسته های پذیرایی ویژه مراسمات، 

 مهمانی ها و ...
www.golarin.com 

 
بسته بندی 

مواد غذایی، 

پک پذیرایی، 

بسته های 

 پذیرایی

 بینج بار 2

 اولین سامانه فروش مستقیم برنج توسط کشاورزان در ایران

باشد.  بینج بار، سامانه ای برای فروش مستقیم برنج توسط کشاورزان به مصرف کننده نهایی می

استارت آپ بینج بار به منظور کمک به اقتصاد کشاورزان منطقه اقدام به راه اندازی این سامانه 

کرده و قصد دارد تا با فروش مستقیم برنج، سود اصلی را به دست کشاورزان برساند و محصولی با 

پشتیبانی  کیفیت و قیمتی مناسب به مصرف کنندگان عرضه کند. همچنین استارت آپ بینج بار با

فنی و آموزشی از کشاورزان عضو، به صورت هفتگی با همه آن ها در ارتباط است. ما قصد داریم تا 

با آموزش آخرین راه کارهای کشاورزی دنیا توسط متخصصین کشاورزی، میزان مصرف سموم و 

یدواریم با کودهای شیمیایی را کاهش دهیم و کشتی بهینه تر را برای کشاورزان به همراه آوریم. ام

تالش شبانه روزی خود و حمایت شما عزیزان کمک شایانی به رونق کشاورزی کشور و افزایش 

 .سطح زیر کشت برنج کشور کرده باشیم

www.binjbar.com 

 

پلتفرم فروش 

محصوالت 

کشاورزی به 

همراه آموزش 

های فنی 

 ترویجی

 هانیلی 3

و فرآورده های زنبور به صورت مستقیم از هانیلی یک بازارچه برای فروش مستقیم عسل طبیعی 

زنبوردارهای متعهد است. هانیلی با آزمایش عسل زنبوردارها و تایید فعالیت زنبوردار تضمین می کند 

 که عسل کامال طبیعی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
www.Honily.com 

 

فروش بدون 

واسطه عسل 

 طبیعی



4 

کپسول 

ارگانیک 

 جنگل

 متعادل برای گیاهان می باشد * یک غذای کامل و

 * به نگهداری آب و رطوبت در خاک کمک می نماید

 * حاصلخیزی خاک را به مرور افزایش می دهد
www.jangal.co.ir 

 

کشاورزی 

 ارگانیک

 بوفه سبز 5
 تولید آبمیوه تازه و نوشیدنی های سالم نوآورانه 

 سفارش و برنامه ریزی آنالین آبمیوه تازه 
www.Boofeh.ir 

 

آبمیوه تازه و 

نوشیدنی های 

 سالم

6 
راهکار 

 هوشمند مهام

در حوزه اینترنت اشیاء و با تمرکز بر ارائه  1397گروه راهکار هوشمند مهام فعالیت خود را از سال 

محصوالت در حوزه کشاورزی و صنعت آغاز نموده و در همان سال موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان 

به عنوان اولین محصول این مجموعه در سال  "سیستم مدیریت زنبورستان کندوی هوشمند و "گردید. 

است که در حوزه  "سیستم نظارت و کنترل ماشین آالت صنعتی"عرضه گردید. محصول دوم  1398

 تله متری صنعتی تولید و عرضه گردید.

www.Mis-co.ir 

 

 اینترنت اشیاء

 زلنگ 7

 .که از سبزیجات محلی شمال تهیه شده است زلنگ، نام تجاری چاشنی مرغ، ماهی و ماست است

بر گرفته از نام یک سبزی کامال محلی است که بومیان مازندران در شکم پر مرغ  (Zolang) نام زلنگ

 .و ماهی استفاده می کنند و بسیار خوش بو و خوش طعم است

بندی کنیم و مأموریت ما این است که تمامی محصوالت و خوراکی های خاص مناطق مختلف را بسته 

 .آنها را در اختیار عالقمندان قرار دهیم

www.zolang.ir 

 

تولید و فروشِ 

الکترونیکی 

مواد غذایی 

 خاص



8 
سامانه 

 بازاریاب

 بازاریاب اولین سیستم خرید آنالین سوپرمارکتها از شرکتهای پخش بدون مراجعه ویزیتورها به

 فروشگاهها می باشد

نسبت  )تولید کنندگان، واردکنندگان، شرکتهای پخش و عمده فروشیها( در این سیستم تامین کننده ها

 .نمایندمیاقدام  بازاریاب به ثبت محصوالت خود و تعیین شرایط فروش به سوپرمارکتها در سایت

مدیران سوپرمارکتهای عضو، از طریق اپلیکیشن بازاریاب که توسط تیم این شرکت برای ایشان نصب 

د بود که مستقیما جهت شرکت مربوطه سفارش خرید آنالین ثبت نمایند، قادر خواهن گردد،می

شود وفرایند سفارشات فروشگاهها با اطالعات کامل فروشگاه مستقیما به شرکت مربوطه ارسال می

 ارسال، تحویل و تسویه حساب توسط شرکت مربوطه انجام می پذیرد

ر تهران از اپلیکیشن بازاریاب بهره مند شه 1-8سوپرمارکت در مناطق  ٢٥٠٠در حال حاظر بیش از 

شرکت  ٥٠فروشگاه در برنامه قرار دارد و همچنین بیش از  ٦٠٠٠پوشش  98باشند که تا پایان سال می

 محصول در سامانه اقدام نموده اند ٢٠٠٠نسبت به ثبت بیش از 

bazaaryab.com 

 

B2B 
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فن آوری 

توحیدی 

 آرمانشهر

 unity-tech.ir گلخانه هوشمند، آبیاری هوشمند باغ و مزرعه ، کشاورزی هوشمند )کشاورزی دقیق(

 

گلخانه و 

 کشاورزی
 

 Chegovara.com اشتراک آنالین آب معدنی برای شرکت ها و خانه ها چه گوارا 10

 

نوشیدنی 

 آنالین

11 

 اپتایزر

آرمان پردازان 

 نوژن

 بر،بیرون داخلی، یکپارچه آنالین سفارش سامانه اولین نوژن، پردازان آرمان شرکت محصول اپتایزر،

 هایزیرساخت از مندیبهره با سامانه این .است ایران در هارستوران و هاکافه برای دلیوری و رزرواسیون

 گسترش ساختار به توجه با نینهمچ .گیردمی یاد و کرده آنالیز را کاربران سلیقه سازی،هوشمند و داده

 و طراحی آن برای نیز ایونت برگزاری ماژول و انتظار لیست ماژول جمله از دیگری هایماژول آن، پذیر

 اختیار در نیز را ارزشمندی اطالعات و خدمات پلتفرم یک عنوان به اپتایزر .است شده سازی پیاده

 .دهدمی قرار غذایی خدمات مشاغل مدیران

www.appetizer.pro 

 
 سفارش آنالین غذا

تحلیل رفتار 

مشتری مبتنی بر 

 داده و کالن داده

عامل پیشنهاد 

یادگیری و  دهنده

 هوشمند سازی

اتوماسیون و 

مدیریت خدمات 

 غذایی

http://bazaaryab.com/


 کوزه عسل 12

 هسته فناور تولید عسل بدون پادزیست 

 تولید فرآورده های غذایی بر پایه عسل ، ژل رویال ، گرده گل و بره موم 

 بسته بندی خالق سازگار با محیط زیست 
www.koozeasal.com 

 

فرآورده های 

غذایی زنبور 

 عسل
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 تیم هوماک

)شرکت آرکا 

فنون آریا 

 فرتاک(

            تولید کننده سیستم های کنترلی و مانیتورینگ هوشمند و نیمه هوشمند در حوزه ی کشاورزی 

 )با تمرکز بر کشاورزی گلخانه ای(
www.Homake.ir 

 

 کشاورزی

14 
های  فناوری

 هزاره سوم

استارت آپ فناوری های هزاره سوم فعالیت خود را به صورت رسمی و تخصصی در حوزه اینترنت اشیاء 

آغاز نموده است. این استارت آپ با پشتوانه دانش فنی الزم در حوزه سامانه های نهفته  1397از سال 

ودر حال حاضر با ساخت حسگر رطوبت و دمای خاک و ارسال این و اینترنت اشیاء  وارد شده است. 

اطالعات از طریق شبکه بیسیم برد بلند، اقدام به ابیاری گلخانه ها و زمین های کشاورزی به صورت 

 کند.هوشمند و مکانیزه می

www.3mtech.ir 

 

 اینترنت اشیا
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بسته راز 

 سالمت پایا

فعال مواد غذایی جهت افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات مواد تولید پدجاذب اکسیژن در بسته بندی 

 غذایی .
-  

 

 بسته بندی

16 
پارس گیتی 

 رایحه

محصوالتی صد درصد طبیعی و جدید از گیاهان معطر و  طعمآنوشهای طبیعی گیاهی طعم دهنده

معطر و دارویی و گالب هستند که با توجه به عالقه فراوان مردم ایران به گیاهان ایران و جهان دارویی 

و عرقیات و کاربرد گسترده آنها در صنایع غذایی کشور به عنوان جایگزین مناسب برای آنها تولید و 

اند. این محصوالت با مجوز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عرضه شده

اری آنها آسان است، فاقد هر گونه حجم و وزن کمی دارند، حمل و نقل و نگهد اند،کشور تولید شده

افزودنی شیمیایی هستند، هیچ میکروبی توان زندگی و رشد در آنها و آلوده کردن آنها را ندارد و به 

 اند.راحتی مستقیما یا پس از رقیق شدن با آب، قابل استفاده

http://parsgityrayeh
eh.com/ 

 

تولید طعم 

دهنده های 

 طبیعی گیاهی

 


