اگروپارس  -اگروتک ۹۳۱8
با یاری خداوند متعال و پس از برگزاری چندین دوره موفق ،نمایشگگهاه بین المللی فارس به زودی درب های خود را به روی
بازدیدکنندگان و شگرک کنندگان پانزدهمین دوره اگروپارس-اگروتک ،بزرگترین نمایشهاه بین المللی ایران در زمینه ماشین آالت
کشاورزی ،تجهیزات باغبانی ،کود ،سم ،بذر و منابع آبی ،می گشاید که از  72تا  03فروردین ماه  8031برگزار خواهد شد.
چهاردهمین دوره این نمایشگهاه برای سگومین بار متوالی با مشگارک کشگور آلمان شرک  ،)DLGدرپنج سالن سرو ،بهار ،نرگس،
مالصگدرا و ااف در ماگااتی به مترا  82333مترمربع فضای سرپوشیده و فضای باز ،با اضور بیش از821تولید کننده و شرک
داخلی ،نمایندگان شرک های بین المللی ،نشریات و همچنین  01شرک خارجی از کشورهای آلمان ،روسیه ،فراناه ،یونان ،هلند،
لهاگتان،دانمارک ،بلژیک ،ایتالیا ،قطر ،چین و ترکیه ،برگزار شگد .همزمان با برگزاری نمایشگهاه کشاورزی و در جه پربارتر کردن
آن ،همایش بزرگی توسگ شگرک نهاه سگبز و شگرک  DLGآلمان ،در  1اردیبهش ماه  8032در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
شیراز ،برپا شد که محتوای اصلی آن مشارکت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و کشور آلمان با هدف نوین سازی مستمر
بخش کشاورزی در ایران بود.

اهداف نمایشگاه:


امای از تولیدکنندگان داخلی



معرفی پتانایلهای موجود در بخش کشاورزی کشور



ایجاد جایهاه ارفه ای برای ارائه نوآوری ها و فناوری ها



ایجاد زمینه های مناسب جه بحث و تبادل نظر با استفاده از یافته های علمی ،تجربیات و تخصص



آشنایی باآخرین دستاوردها و فن آوریهای تخصصی ارائه شده از سوی غرفه داران خارجی ااضر در نمایشهاه



واگذاری فضای کامال تخصصی جه بازاریابی و معرفی کاالها و خدمات شرک



بهره گیری گاترده از تبلیغات درجه افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرک کنندگان



بازار یابی و بررسی امکانات جه صدور کاال به خارج از کشور



ایجاد رواب تجاری جدید

زمانبندی اجرای نمایشگاه:
فراخوان و شروع ثبت نام اینترنتی  83 :آذر ماه 8032
انتخاب غرفه:
 کود و سم  81 :دی ماه 32
 آبیاری و آبرسانی  81 :بهمن ماه 32
 ماشین آالت  72 :بهمن ماه 32
فرم مشاارکت  :دریاف فرم مشگارک از سای

 www.agropars.comپس از انتخاب غرفه و ارسال آن برای تکمیل ثب نام

غرفه داران الزامی می باشد در غیر اینصورت غرفه به متقاضی بعدی واگذار می گردد.
نحوه پرداخت  :اداکثر زمان جه واریز پیش پرداخ

اداقل  13درصگد) شگرک هایی که غرفه را انتخاب می کنند سه روز

می باشگد و پس از این مدت شرک نهاه سبز اق واگذاری غرفه به متقاضیان دیهر را خواهد داش

تاویه اااب نهایی تا تاریخ

 73اسفندماه .)8032
واگذاری غرفه  :در صورت تمایل به غرفه سازی  1روز و در غیر این صورت  0روز پیش از اولین روز نمایشهاه.

جه کاب اطالعات بیشتر با ،ما تماس بهیرید.
مهندس مرضیه پیروی

مهندس آذین ساالری

مدیر داخلی امور نمایشهاه ها
شرک نمایشهاهی نهاه سبز پارس
Peiravi_NSP@agropars.com

مدیر امور مالی و کارشناس امور نمایشهاه ها
شرک نمایشهاهی نهاه سبز پارس
Salari_NSP@agropras.com

info@agropars.com

info@agropars.com

همراه33020172100 :

همراه33020172111 :

مهندس مریم تراب
کارشناس رواب بین الملل و امور نمایشهاه ها
شرک نمایشهاهی نهاه سبز پارس
Torab_NSP@agropars.com
info@agropars.com
همراه33038137812 :

