
 الوللیدٍهیـي ًوبیـطگبُ ثیـي 
 فزآٍردُ ّبی کطبٍرسیٍ غٌبیع غذایی 

1400بهمن  15تا  12  
 شهرآفتاب







 ضزٍرت ثزگشاری
ّوِ سبلِ ًوبیطگبُ ّبی هختلف ٍ هتٌَعی در سطح 

ضْز تْزاى ثزگشار هی ضَد ٍ فزغتی را ثزای  

کست ٍ کبرّب ٍ عالقِ هٌذاى ثِ هحػَالت ٍ 

خذهبت ًَیي فزاّن هی کٌذ تب ثب حضَر در چٌیي 

فضبّبیی اطالعبت رٍس خَد را ثبال ثزدُ ٍ ّوچٌیي 

ثتَاًٌذ اس هحػَالت جذیذ ٍ هَرد عالقِ خَد 

ضزکت در ًوبیطگبُ ّب ّن ثزای  . ثْزُ هٌذ گزدًذ

تَلیذ کٌٌذگبى ٍ ّن ثزای هػزف کٌٌذگبى 

اس ایي رٍست کِ اطالع اس سهبى ٍ . ضزٍرت دارد

 .هکبى ًوبیطگبُ ّب اّویت پیذا هی کٌذ



 اطالعبت کلی

  Foodex2020فزآٍردُ ّبی کطبٍرسی ٍ غٌبیع غذایی ثیي الوللی دٍهیي ًوبیطگبُ : عٌَاى

 Feb.2022 4-1ثب  ثزاثز 1400ثْوي  15تب  12 سهبى ثزگشاری•

 ثیي الوللی تخػػی ًَع رٍیذاد•

 ثعذاسظْز18غجح الی 10 سبعبت ثبسدیذ•

 ًوبیطگبُ ثیي الوللی ضْزآفتبة هکبى ثزگشاری•

 (ثزسبم)ثزًبهِ سبساى هیْي هَسسِ  ثزگشارکٌٌذُ•



 تبریخ ّبی هْن
 آخرین مهلت ثبت نام  20/10/1400

 آخریه مهلت تکمیل فرم کتاب و غرفه داران 25/10/1400

 آخریه مهلت ارائه طرح و معرفی پیماوکار غرف خودساز 30/10/1400

 تحویل زمیه برای ساخت غرف خودساز 10/11/1400

 تحویل غرفه برای چیذمان غرف پیش ساخته 11/11/1400

 (20:00ساعت )آخریه مهلت تکمیل غرفه  11/11/1400

 (11:30ساعت)افتتاح رسمی ومایشگاه  12/11/1400

 (18:00ساعت )خاتمه ومایشگاه  15/11/1400

 (19:00ساعت )آخریه مهلت جهت تخلیه غرفه  16/11/1400



:ثبسدیذکٌٌذگبى  

هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى فعبل در •
 هَسسبت خػَغی ٍ دٍلتی

 ثبسرگبًبى ٍ تجبر•

 کبرضٌبسبى غٌبیع غذایی•

 داًطجَیبى رضتِ ّبی هزتجط•

 عوَم هزدم•



 کبال ٍ خذهبت قبثل ارائِ در ًوبیطگبُ

 خَراکی ّب( گزٍُ اٍل
 لجٌیبت•
 ضیزیٌی ٍ ضکالت•
 پزٍتئیي ٍ فزآٍردُ ّبی داهی•
 ًَضیذًی ّبی سزد ٍ گزم•
 رٍغي ّب•
 چبضٌی، ادٍیِ ٍ سس ّب•
 ًبى، آرد، غالت ٍ هبکبراًی•
 حجَثبت، آجیل ٍ داًِ ّب•
 هیَُ، سجشیجبت ٍ غیفی جبت•
 ریطِ ّبی هغذی•
 غذاّبی آهبدُ ٍ ًیوِ آهبدُ•
 دسزّب، پیص غذاّب ٍ سبالد ّب•



 کبال ٍ خذهبت قبثل ارائِ در ًوبیطگبُ

 خذهبت عوَهی( گزٍُ دٍم
تبهیي کٌٌذگبى کبال ٍ خذهبت هَرد استفبدُ در رستَراى ّب ٍ  •

 هزاکش پذیزایی
 سفزُ آرایی ٍ تشئیٌبت•
 هزاکش تجْیش ٍ دکَرسبسی آضپشخبًِ ّب ٍ رستَراى ّب•
 آسهبیطگبُ ّبی غٌبیع غذایی•
 ًطزیبت ٍ کتت تخػػی•
 ضزکت ّبی هطبٍر تجلیغبت ٍ اطالع رسبًی•
 آهَسضگبُ ّب ٍ هزاکش خذهبت آهَسش هْبرت ّبی فٌی ٍ حزفِ ای•
 هَسسبت فعبل در سهیٌِ استبًذاردّبی داخلی ٍ ثیي الوللی•
 ثبًک ّب، ثیوِ ّب ٍ هَسسبت هبلی ٍ اعتجبری•
 تجبر ٍ ثبسرگبًبى•
 تزخیع کبراى هعتجز ٍ دست اًذرکبراى اهَر گوزکی•
 هَسسبت ثجتی ٍ حقَقی•



 کبال ٍ خذهبت قبثل ارائِ در ًوبیطگبُ

 کبال ٍ خذهبت ٍاثستِ( گزٍُ سَم
 لَاسم ٍ دستگبُ ّبی طجخ ٍ سزٍ غذا•
 ظزٍف، ٍسبیل آضپشی ٍ پذیزایی•
لَاسم ٍ هبضیي آالت چبح ٍ ثستِ ثٌذی •

 غٌبیع غذایی
 استبرت آح ّب ٍ اپلیکطي ّبی هزتجط•
 هَاد اٍلیِ •
تبهیي کٌٌذگبى الجسِ هَرد استفبدُ در •

 رستَراى ّب ٍ آضپشخبًِ ّب



 کبال ٍ خذهبت قبثل ارائِ در ًوبیطگبُ

 هزاکش تْیِ ٍ سزٍ غذا( گزٍُ چْبرم

 رستَراى ّب ٍ کتزیٌگ ّب•

 فزٍضگبُ ّبی ٍ هزاکش تَسیع هحػَالت خَراکی•

 هَسسبت فعبل در سهیٌِ ّبی تطزیفبت، پذیزایی ٍ گزدضگزی•

 کبفی ضبح ّب•



 هزاحل ثجت ًبم

 رسرٍ

 www.barsam.orgاس طزیق تکویل فزم ثجت ًبم در سبیت  •

 اس طزیق تکویل فزم فیشیکی ٍ تحَیل آى ثِ دثیزخبًِ ًوبیطگبُ•

 اهَر هبلی

 غذٍر پیص فبکتَر تَسط ستبد ثزگشاری•

 پزداخت ٍجِ غزفِ طجق پیص فبکتَر غبدرُ•

 اهَر فٌی

 جبًوبیی غزفِ•

 ارائِ طزح ٍ اخذ ضوبًت در خػَظ غزف خَدسبس  •

 اهَر اداری
 ارسبل هذارک ثجت ًبم ٍ فزم ّبی تکویلی•



 توبس ثب هب

 :ستبد ثزگشاری•

 09023235293: ّوزاُ 021-91035069:ثبسرگبًی 021-28429550: اداری

 info@barsam.org پست الکتزًٍیک            www.barsam.org ایٌتزًتیسبیت 

http://www.barsam.orgپست
mailto:info@barsam.org

