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کارشناس بازرگانی
تلفن 

داخلى 
موبایل



• حصوالت دامپزشکی / تجهیزات و لوازم بهداشتی حیوانات خانگی

• سل و پرورش زنبور عسل
•  محصوالت ، خدمات و تجھیزات کشاورزی
• بانکداری و امور مالی کشاورزی 
• شیالت و پرورش ماهی 
• کود و مواد شیمیایى و ماشین آالت مربوط به آن
• لبنیات
• تجهیزات مرغدارى
• افزودنى هاى خوراکى
•  گلخانھ ھا، شبکھ ھای حفاظتی اصالح نباتات

•

•

سیستم هاى انتقال محصوالت و حمل و نقل

 آبیاری / سیستم های آبیاری قطره ای و لولھ ای
•  محصوالت مزرعه اى و دانه ها

کشاورزى

• شیرینى و شکالت
• فست فود و اسنک
• آب معدنى
• انواع روغن و کرخ
• غالت ، حبوبات و برنج 
• شیرینی و شکالت / اسنک و بستنى

• مواد غذایی تازه ، کنسروى و خشکبار

• مواد غذایى ارگانیک و طبیعى

• غذاى کودك
•  گوشت / مرغ / غذاهاى دریایی

مواد غذایى و نوشیدنى

Sources: Kurdistan Board of Investment, Kurdistan Regional Government–Ministry of 
Planning, National Investment Commission - Iraq

Full List on: iraqagrofood.com

موضوعات نمایشگاه

•

•
•

 سیستم هاى تهویه هوا/فن ها

لوازم و تجهیزات ضدعفونى کننده 
تجهیزات شیرینى پزى

• ماشین آالت فراورى نوشیدنى
• مواد و تجهیزات بسته بندى بندى مواد غذایى

• تجهیزات خدمات غذایى
ماشین آالت تولید بستنى، قهوه  و نوشیدنى•
• تجهیزات و وسایل آشپزخانه
• تجهیزات مربوط به آشپزخانه
•  رستوران، کترینگ و تجهیزات نانوایى

 تولید و فراورى مواد غذایى و 
بسته بندى

$834.1 MILLION
پروژه هاى کشاورزى کوردستان عراق

 (2006 - 2019)

8.4%
 رشد پیش بینى شده در بخش

کشاورى تا سال 2022 SLEMANI ERBIL
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نگاهى به بازار

کوردستان عراق

DUHOK

،

نمایشگاه مواد غذایى کشاورزى و مصرفى اربیل  جایگاه خود را در منطقه به عنوان 
یک نمایشگاه پیشرو در نمایش تکنولوژى ها و محصوالت غذایى با توجه به 

برگزارى10  دوره نمایشگاه تخصصى غذایى متوالى و موفق در سالهاى گذشته ،تثبیت 
کرده است دریازدهمین دوره برگزارى این نمایشگاه ،که تحت نظارت و حمایت وزارت 
منابع آب و کشاورزى اقلیم کردستان مى باشد  ،توجه ویژه اى به فرصت هاى سرمایه 

گذارى،تقاضاى بازار و همچنین تمام جنبه هاى چرخه تولید مواد غذایى از برداشت 
محصول تا تولید ،بسته بندى و توزیع خواهد شد .این نمایشگاه ،پلتفرمى است براى 

تمام متخصصان داخلى و بین المللى تا بتوانند محصوالت کشاورزى،تجهیزات 
اختصاصى ماشین آالت تولیدى و تکنولوژى و فناورى هاى خود را در معرض نمایش 

قرار دهند و در این اثنا ،بهترین مکان جهت دیدار و گفتگوى شرکت هاى بین 
المللى ،منطقه اى و داخلى با یکدیگر مى باشد تا بتوانند با متخصصان و توزیع 

کنندگان مناسب ،تصمیم گیرندگان و مدیران پروژه هاى دولتى و کارشناسان این 
حوزه دیدارو جهت همکارى با یکدیگر به گفتگو بپردازند
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 هیئت سرمایه گذارى کردستان ، کشاورزى را به عنوان یکى از سه بخش
 اولویت دار براى سرمایه گذارى خصوصى تعریف کرده است تا به اهداف
اصلى خود در سیاست هاى کشاورزى ، امنیت غذایى و خودکفایى برسد

 اقلیم کردستان هنوز وابستگى زیادى به واردات با مواد غذایى شامل حدود
 50٪ از کل واردات منطقه داردبا تمرکز اصلى بر توسعه بخش کشاورزى

 پایدار و سیستم بهبود یافته مدیریت آب ، دولت پروژه هاى زیادى را براى
سرمایه گذاران داخلى و بین المللى ترسیم کرده است

 همگام با افزایش تقاضاى منطقه ، نمایشگاه مواد غذایى کشاورزى 
و  مصرفى عراق براى برگزارى دور یازدهم خود از20  الى23  

سپتامبر  2021در محل نمایشگاههاى بین المللى اربیل باز مى 
گردد

 این نمایشگاه فرصت هاى اصلى سرمایه گذارى در بخش هاى کشاورزى
 و غذا را فراهم مى کند و تامین کنندگان و خریداران برجسته را براى

.تحریک روابط تجارى و ایجاد مشارکت هاى جدید گرد هم مى آورد

10,457
تعداد بازدید کنندگان

266
تعداد غرفه داران

4,950 SQM
فضاى  درونى نمایشگاه

9
 تعداد پاویون هاى
اختصاصى و ملى

BAHRAIN
CANADA
CHINA
CZECH REPUBLIC
EGYPT
FRANCE
INDIA
IRAN
IRAQ
ITALY 
JORDAN 
KUWAIT

کشور شرکت کننده در نمایشگاه

LEBANON
NETHERLANDS
PAKISTAN 
POLAND 
QATAR
SAUDI ARABIA
SRI LANKA
SWEDEN 
TURKEY 
UAE 
USA

 ارائه محصوالت و تجهیزات

 خود به مخاطبان و مشترى هاى
هدفمند و متخصص

 آشنایىبا جدیدترین 

 تکنولوژى ها و فناورى ها درصنعت
تولید مواد غذایى

یافتنسهمى در بخش رو  به 
رشد صنعت غذایى کردستان

 مالقات با خریداران،توزیع

 کنندگان وتامین کنندگان جدید و
آینده نگر

 گسترش دسترسى خود به

مشتریان بالقوه در این منطقه
گفتگو باپیمانکاران دولتى 

 این صنعت

ثبت قرارداد خود در
نمایشگا ه

به نمایش گذاشتن 
 شرکت خود براى پیمانکاران بزرگ و

پیشرو این صنعت

 چرا نمایشگاه  مواد غذایى
کشاورزى و مصرفى؟

 نمایشگاه
در دوره ى قبل

IRAQ AGRO 
FOOD 2021

23



ارگانایزر نمایشگاه

محل برگزارى نمایشگاه
 مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل ، مجهزترین مرکز نمایشگاهى در سرتاسر

عراق است که شامل خدمات و سرویس هاى زیر مى باشد

TRAVEL & ACCOMMODATION
 ستاد برگزارى نمایشگاه جهت رفاه و آسایش غرفه داران محترم و عالقه مندان 

IRAQ - ERBIL
PROJECT

شرکت IFP IRAQ به عنوان مجموعه اى از شرکت                     ، 

، اروپا ،

.
، 

برگزارکننده ى بزرگترین رویدادهاى نمایشگاهى در سطح خاورمیانه با 
تجربه 40 ساله و برگزارى بیش از 500 عنوان نمایشگاه بین المللى در 

کشورهاىلبنان،امارات متحده عربى، عربستان، قطر عراق و مصر مى باشد  
و شبکه بین المللى این شرکت در آسیا  آفریقا و آمریکاى شمالى 

مشغول به فعالیت مى  باشد نمایشگاه ها و رویدادهاى برگزار شونده 
توسط این شرکت دروازه اى ایده آل هستند براى  شرکت هاى بزرگ چند 
ملیتى شرکت هاى متوسط و کسب و کارهاى کوچک جهت ورود به بازار 

هاى در حال رشد و پویاى خاورمیانه .

IFP GROUP

00          240 متر مربع فضاى نمایشگاهى (19000  متر مربع سالن مجهز و داراى سیستم و           
             تهویه هوا 5000 و متر مربع  فضاى بیرونى)

خدمات مرکز تجارى ، اینترنت و فضاى مناسب جهت پارکینگ

غرفه تنظیم قرارداد ، اجاره تجهیزات و استند اضافه

به حضور  در نمایشگاه ، اقدام به برگزارى تور سفر و بازدید از این نمایشگاه 
خواهد کرد  که در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با کارشناس خود تماس حاصل 

. فرمایید

رویداد هاى همزمان

: هم اکنون غرفه خود را رزرو کنید 

 Name 
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  جانمایى بر اساس اولویت واریز وجه و پس از مشخص شدن گروه کاالیى  ، در ستاد اجرایى ***  
برگزاری نمایشگاه ، صورت خواهد گرفت .

طبق قوانین نمایشگاهى ، مهر و امضاى این فرم به معناى ثبت نام قطعى مى باشد  و مشارکت ***  
. کنندگان محترم مى بایست هزینه غرفه ثبت نامى خود را طبق تاریخ هاى اعالم شده پرداخت نمایند

  با توجه به اهمیت برگزارى صحیح نمایشگاه و پیش بینى هاى الزم در این راستا ، امکان کنسل کردن ****

.غرفه ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود

شرح            قیمت   

هر متر مربع        290  دالر

فضاي نمایشگاهی و ثبت نام 

فضاىخام بدون تجهیزات2

1

هر متر مربع         330  دالرفضاى با تجهیزات 

هر متر مربع       175 دالرفضاى بیرونی

مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل 
منطقه اقلیم کردستان -اربیل عراق    

The 11th International Trade Exhibition for Agriculture, Food, 
Food Processing & Packaging

Erbil International Fair Ground 
Erbil, Kurdistan Region – Iraq

20-23 September

یازدهمین نمایشگاه بین المللى مواد غذایى کشاورزى و مصرفى اربیل
شهریور الى 1 مهر  29
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امکانات غرفه شامل
عدد میز یک

دو عدد صندلى
 کف پوش

سیستم آلومینیوم 
دیواره سر 
درب غرفه

پریز برق
روشنایى

3

Bayat1
Line
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