
  agro-pack.com 2021

2 الى 5  آذرماه 1400 مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل عراق

نمایشگاه بین المللى صنایع غذایى، بسته بندى، کشاورزى، دام و طیور 

عراق، اربیل

 23-26      N  ovember 2021
Erbil International Fairground EIF



پروفایل شرکت کنندگان و بازدید کنندگان
ماشین آالت مواد غذایى و نوشیدنى

ماشین آالت و مواد بسته بندى
محصوالت غذایى و مواد افزودنى

صنعت مهمان دارى و فناورى نانوایى

گلخانه ، باغبانى ، دانه
 سیستم هاى ذخیره سازى و ماشین آالت 

تجهیزات طیور و فناورى دام
 محصوالت کشاورزى ، دانه ها ، کودها و سموم دفع آفات

سیستم هاى آبیارى

       151

        7245

Expected number of exhibitors in 2021 edition:    250

EXHIBITION
Agro Pack Iraq - Erbil 2021
International Trade Fair for Food, Packaging and Agriculture

ساعات بازدید از نمایشگاه
11-19

محل برگزارى نمایشگاه
مرکز بین المللى نمایشگاهى اربیل عراق

نمایشگاه  در سال گذشته

3تعداد دوره هاى برگزار شده

sqm 10.000فضاى کل نمایشگاه

تعداد غرفه داران

ترکیه،ایران،عراق،ایتالیا، هلند، آذربایجان، مصر

تعداد بازدید کنندگان خارج از اربیل

تعداد شرکت هاى پیش بینى شده در 2021

کشورهاى شرکت کننده

  

250

تاریخ برگزارى نمایشگاه
 2 الى  5آذر ماه 1400



STANDARD STAND
Between 9-12 sqm
• 1 table, 4 chairs 
• 1 counter + company logo
Between 15-27 sqm
• 2 tables, 8 chairs
• 2 counters + company logo
30 sqm and plus
• 3 tables, 12 chairs
• 3 pcs counter + company logo

The followings are included for all stands: 1 shelf, fascia board, 
carpeting, 3 socket extension cable, 1x1 cabin for stands 18 sqm and 
over. The promotional images for the panel will be prepared over the 
exhibitor.

نمایشگاه برگزارى محل
 نمایشگاه هاى بین المللى اربیل یک سالن 13000 متر
 مربعى مجهز به سیستم خنک کننده است و در داخل
پارك سامى عبدالرحمن واقع شده است

اطالعات ضرورى
 قوانین بازدید کنندگان: بازدیدکنندگان زیر 18 سال مجاز به

 ورود به نمایشگاه نیستند، تنها بازدیدکنندگانى که  ثبت نام
کرده اند میتوانند از نمایشگاه بازدید نمایند

 غرفه سازى: در تاریخ 1400/9/2 تا ساعت 5 بعدازظهر
امکان پذیر میباشد

 بج سینه غرفه داران:بج سینه از غرفه ى ارگانایزر دریافت
 میگردد. جزئیات بیشتر درخصوص نشان الکترونیکى غرفه

داران به وسیله ى ایمیل ارسال خواهد شد

با بیش از 15000 بازدید کننده تخصصى و 250 شرکت کننده،این نمایشگاه 
بزرگترین نمایشگاه صنایع بسته بندى، چاپ و مواد غذایى عراق است که 

شرکت هاى شناخته شده ى جهانى در آن شرکت مى کنند. 
این نمایشگاه با مشارکت مقامات عراق، شرکت هاى دولتى عالوه بر 

بزرگترین  شرکت هاى منطقه برگزار مى شود
خدمات برگزارى نمایشگاه مانند ساخت غرفه ، حمل و نقل بار 

نمایشگاهى و اقامت در اربیل توسط ارگانایزر ارائه داده مى شود .

  



Erbil

Uzbekistan

Turkmenistan

Headquarters
Istanbul

Agro Pack Exhibitions

Erbil - Iraq

Tashkent - Uzbekistan

Ashgabat - Turkmenistan

اربیل
 اربیل یکی از باستانی ترین زیست گاه ھای جھان بھ حساب می آید ، ھمچنین بھ دلیل
 موقعیت استراتژیک  (پایتخت دولت اقلیم کردستان) یکی از برجستھ ترین شھرھای

.تجاری عراق محسوب می شود
 داشتن روابط تاریخی با ترکیھ ، موصل ، کرکوک و بغداد ، اربیل بھترین و آسانترین

 .دروازه بازار چھل میلیون نفری عراق است

  

 

  

درباره ى  برگزارکنندگان
The Istanbul based Safuar با نوزده سال سابقه ى برگزارى نمایشگاه ساالنه نمایشگاه بین المللى در ترکمنستان ، ترکیه ، ازبکستان ، سنگال برگزار مى کنند

.همچنین این ارگانایزر تایید شده توسط وزارت بازرگانى جمهورى ترکیه پاویون هاى کشور ترکیه در نمایشگاه هاى بین المللى مى باشد 

 اربیل یکى از قدیمى ترین زیستگاه هاى بشرى بوده و همچنین یکى از مهمترین شهرهاى تجارى عراق محسوب مى شود و این دلیل و قیمت استراتژیک اربیل است که

 . پایتخت دولت اقلیم کردستان مى باشد

ارتباطات تاریخى با ترکیه ، موصل ، کرکوك و بغداد باعث شده است که اربیل آسانترین راه ورود به بازار چهل میلیون نفرى عراق مى باشد

  

کارشناس فروش
تلفن 

داخلى 
موبایل
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