
 

 ، قطر(DECC)ه حدر مرکز نمایشگاه ها و همایش های دو 2991مهر ماه   9 – 21

 مین کنندگان صنایع غذایی جهانیتامالقات 

قطب نوپدید تجاری در  

ثروتمندترین اقتصاد حال حاضر خاورمیانه در دوحهو   

 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

MEDFOOD SHOW 2018  

شود می برگزار قطر صنایع و بازرگانی اتاق توسط

 

  

   



 

 بازار :شناخت 

 است. گاز صادرات و اکتشاف با تکیه بر خاورمیانه اقتصاد ثروتمندترین قطر •

 می شود. تامینتقاضای کشور از طریق واردات  کل از درصد 99 عمده طور به ساز و ساخت و غذا ویژه به صنایع، در سایر •

 تحریم 1922 سال دررا  قطر ،در اختیار داشتند را قطر واردات سهم درصد 19 از بیش که امارات، سعودی، عربستان مانند خاورمیانه کشورهای •

 .شدتبدیل  غذایی مواد صادرکنندگان برای فرصتی به و بازار این کشور شد غذایی مواد شدید کمبود به منجرکه  کردند،

 .شود می شامل را غیره و ها نوشیدنی شیرینی، بیسکویت، نان، سبزیجات، و ها میوه غالت، مرغ، لبنیات، گوشت، قطر عمده واردات •

 غذایی مواد و ماهیگیری لبنیات، بازار حجم که رود می انتظارو  شدند منتقل قطر به گاو 0999 ،1921سال اواسط در لبنیات، تولید افزایش برای •

 .یابد افزایش 1921-1911 طی گوشتی

 وارد کرده است. غذایی مواد دالر میلیارد 91/2 و مختلف کشاورزی محصوالت تن میلیون 99/2، 1922در سال  قطر• 

 .برسد تن میلیون 1/1 به 1929 سال تا قطر غذایی مواد مصرف رود می انتظار •

 )شورای همکاری کشورهای عرب خلیج GCC غیر کشورهای توسط ،از تحریم هاپس  1929-1921 سال اول ماهه سه در قطر توسط ها میوه واردات• 

 درصد از واردات قطر را شامل می شود. 29، که بطور کلی یابد می افزایش درصد 22 از بیش( فارس

 

 مواد غذایی خام و تبریدی : 

 روغنی های دانه جات، ترشی، جات ادویه ها، افزودنی خام، غذایی مواد 

  غیره و

 ،سردخانه ای انبارداری 

 سرد سازی ذخیره و انجماد 

 تکنولوژی فرآوری غذا :

 آب فرآوری تجهیزات نوشیدنی، غذایی، مواد 

 استرلیزه مواد غذایی، تجهیزات شست و شو  

 تجهیزات نانوایی و شیرینی پزی 

 سایر فناوری های فرآوری مواد غذایی  

 بسته بندی غذا :

 فویل و ... کاغذ، شیشه، فیلم، شامل بندی بسته مواد 

 تکنولوژی و آزمایشگاه بسته بندی 

 ...نوار نقاله، مل و نقل، تست بسته بندی و 

 

 محصوالت غذایی : 

 محصوالت کنسرویجات شیرینی ، 

 بیسکوییت، شکالت، ویفر، نان 

 شیر و لبنیات 

  میوه ها، سبزیجات تازه و فرآوری شده 

 دانه های روغنی و غالت 

  ،پرندگان و چهارپایانمحصوالت گوشتی 

 محصوالت یخ زده و غذاهای کنسرو شده ی دریایی و گوشتی 

 غذاهای دریایی خشک شده و ماهی  

 و ... میگو خرچنگ، آبزی، محصوالت 

 غذاهای سالم و ارگانیک 

 چای، قهوه، ادویه جات  

 نوشیدنی های غیر الکلی، آب معدنی و آب خالص 

 فیبر، ویتامین، مواد مغذی و آب میوه ها 

 آب میوه های تازه، پالپ، میوه های بسته بندی شده 

 

 بازدید کنندگان :

نندگان، دگان و واردکبازرگانان و وارد کنندگان مواد غذایی، عمده فروشان مواد غذایی، نمایندگی ها، توزیع کنندگان، کشاورزان، مهندسین و متخصصان، صادرکنن

دکنندگان، رسانه، فناوران صنعت، عموم مردم، مقامات دولتی، تهیه کنندگان، مدیران، سوپر مارکت ها و هایپر مارکت های زنجیره ای، انجمن های تجاری، تولی

 ..مدیریت هتل ها و .توزیع کنندگان زنجیره ای، شرکت های 

  

  



 

  : هزینه مشارکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا این نمایشگاه ؟

      
دسترسی به بازرارهای بزرگ و سودآور قطر، و کسب و کارهای  ●

 جهانی

  

 فرصتی برای پر کردن شکاف واردات مواد غذایی در قطر ●

  

 دیگر و قطر در عمده خریداران با دیدار برای B2B انجام مالقات های  ●

 خاورمیانه کشورهای

 

فرصتی برای ایجاد کسب و کار خود و تنظیم قرادادها با خریداران و  ●

   صوالت خودحشرکای م



 

 
  

 

  

Book your spot  
  

IEO Mr. Thomas James   

   Project Director  

Tel: +91 124-4669199  

Mob: +91 7827202718 Group  Email: projects@ieoindia.com  

  

IEO Group  

Add: C29, C Block, SushantLok, Phase 1,  

Gurgaon – 122001, India   

Tel: +91 124-4669199  

Email: projects@ieoindia.com  

Web: www.ieoindia.com  

  

Mr. Shivam Joshi  

Exhibition Director  

Tel: +91 124-4669199  

Mob: +91 9971552814  

Email: foodexpo@ieoindia.com  
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