اطالعيه برگزاري
سومين نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی البرز 42 -تا  42بهمن ماه 3169

3rd Alborz Food Industry Exhibition, 13-16 Feb 2018
محل برگزاري :کرج ،مهرویال ،پل شهدای پلیس ،محل موقت نمایشگاههای البرز ( موسسه گلستان گلشهر )
گروههاي تخصصی:

 بیسکویت ،شیرینی و شکالت  -لبنیات ،نوشیدنیها ،چای و قهوه  -آرد و نان  -محصوالت پروتئینی  -موادغذایی آماده  /نیمه آماده -انواع کنسرو و کمپوت  -مواد اولیه صنایع غذایی  -محصوالت کشاورزی ارگانیک
 آجیل ،خشکبار و حبوبات  -انواع روغن  -مکمل های رژیمی ،غذایی ،ویتامین و گیاهی  -داروهای گیاهی وعرقیات  -ادویهجات و چاشنیها  -سایر محصوالت و مواد غذایی  -ماشین آالت و تجهیزات  -چاپ و بسته
بندی  -رسانههای تخصصی  -مواد اولیه و تجهیزات کیک و شیرینیپزی  -فروشگاه ،کافی شاپ ،مطبخ
رستوران ،فست فود وبستنی زنجیرهای یا خاص
هزينه مشاركت /خالص پرداختی(هرمترمربع):
 فضای سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته(حداقل  51مترمربع)  /شامل :پانلهای اطراف ،موکت ،یک عدد

پریز ،روشنائی ،یک عدد میز و دو عدد صندلی و کتیبه با نوشته  530 :هزار تومان
 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات پیش ساخته (حداقل  30مترمربع) /غرفه خودساز 520 :هزار تومان
 فضای باز(حداقل  10مترمربع) 00 :هزار تومان
 حداقل فضای نمایشی تحت پوشش نمایشگاه 4 :هزار مترمربع
 تخصیص غرفه با فعالیت و متراژ درخواستی ،قطعیت ثبت نام و واریز هزینه متناسب است.
 مهلت ثبت نام  30دی ماه و به مبالغ  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه خواهد شد.
 سوابق کاری تانا و مدارک نمایشگاه از سایت  1زبانه tana-group.com
 تانا عالوه بر برگزاری نمایشگاههای خارجی ،مجری نمایشگاه خودرو(چهار دوره) ،الکامپ و تلکام(یک
دوره) ،صنعتی -بازرگانی(یک دوره) و صنایع غذایی(دو دوره) در استان البرز بوده است.
 رزرو غرفه( 09253331931 :محمد نریمانی) و ( 09520041903محسن شمس)
تلفن 02332141990 - 95 :و دورنگار02332141034 :
 شبکه های اجتماعیTelegram: @tanagroup, Instagram: tanagroup :

گروه بین المللی نواندیشان تانا
کرج،عظیمیه ,بلوارشریعتی ,جنب بانک پاسارگاد

Shariati Blvd., Karaj, Iran.

شماره ،111ساختمان سالم،طبقه دوم

Telefax: (+9826) 32 54 8990

تلفن  /دورنگار(190)09984221:
www.tana-group.com

Tana Int’l Group
2nd Floor, No.110,SALAM Bldg.

info@tana-group.com
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