
 

 

 

 
 نمایشگاه پایی بر با همزمان ترکیه کشور به بازاریابی و تجاري هیات اعزام فراخوان

 )2018 گروتک اوراسیا(  آنتالیا کشاورزي

 آذر 7-10 – دسامبر 1نوامبر الی  28

در نظر دارد هیات تخصصی تجاري و بازاریابی متشکل از  با همکاري گروه گردشگري پرشیا ایرانسازمان توسعه تجارت 
کشاورزي  المللی ی نمایشگاه بینزمان با برپای هاي کشاورزي و صنایع غذایی را هم هاي توانمند تولیدي و تجاري بخش بنگاه
 د.کن اعزام ترکیهماه سال جاري به کشور  آذر 10الی  7) از تاریخ 2018 گروتک اوراسیا( آنتالیا

ضمن بازدید  به سرپرستی یکی از مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران، هاي انجام شده، اعضاي هیات بر اساس هماهنگی
هاي حاضر در نمایشگاه، نسبت به بازدید از واحدهاي مرتبط با موضوعات  از نمایشگاه مذکور و انجام مذاکرات تجاري با بنگاه

 .اقدام خواهند کرد B2B نمایشگاه و برگزاري نشست مذاکرات تجاري
 

 هاي زیر تماس حاصل فرمایید.  لذا براي کسب هر گونه اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با شماره

7-88561195 

 09394121210خانم مرادي: 

 

 



 

 

 آنتالیا  للی کشاورزيشگاه بین المنمای

 )2019گروتک اوراسیا (

 
 .برگزار می گردد ترکیهکشور  آنتالیادر شهر  7139ماه  آذر 10الی  7از  گروتکیشگاه مواد غذایی نما

 بازدید کنندگان و بازرگانان بین المللی بسیار جهانی همراه با مشارکت يبرند ،گروتک اوراسیانمایشگاه کشاورزي 
 است.

هاي محلی و بین المللی، برندها، محصوالت جدید و فناوري هایشان را به نمایش می در این نمایشگاه شرکت 
راعی اختصاص داده شده و یکی از مهم گذارند. این نمایشگاه تجاري به باغبانی، کشاورزي، پرورش گل و گیاهان ز

 ترین نمایشگاه هاي کشاورزي ترکیه می باشد. 

 برگزار خواهد شد. در مرکز نمایشگاهی آنتالیا دسامبر 1تا  نوامبر 28این نمایشگاه از 

 



 

   

 

 اطالعات بخش کشاورزي در ترکیه

 ولید محصوالت کشاورزيهفتمین و اولین کشور اروپا در ت -

 کشور 186محصول کشاورزي به  1730صادارات  -

 قطعه از تولید گیاه منطقه 237000داراي  -

 میلیون تن تولید کشاورزي 116 -

 کشور مختلف صادر می کند.  71، ترکیه بذرها را به 2015از سال  -

 2011در مقایسه با  2015درصد افزایش در تولید بذر در سال  41 -

 واردات کود میلیون تن 2,9 -

 میلیون تن صادارات کود 0,5 -

 2017آمارهاي نمایشگاه در سال 

مربع  متر 50,000کشور، محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت  26بیش از  غرفه دار از 517 -1
 به نمایش گذاشتند. 

  از نمایشگاه بازدید کردند.کشور  101از  بازدید کننده خارجی، 5381شامل  بازدید کننده 82648 -2

 مشخصات غرفه داران

 



 

 

 

 را اعالم کردند. 2017درصد از غرفه داران رضایت خود از نمایشگاه گروتک  88

 اعالم کردند.در نمایشگاه سال آینده را درصد از غرفه داران تمایل خود به حضور  77

 بازدید کننده ها مشخصات

 

 درصد از بازدید کننده ها از نمایشگاه گروتک کامالً راضی بودند.  86

 درصد از بازدید کننده ها تمایل خود براي شرکت در نمایشگاه سال آینده را اعالم کردند. 82

(آذربایجان، بلغارستان، جمهوري چک، گرجستان، اردن،  کشور 11از  شرکت 27نماینده از  31به طور کلی 
جلسات کسب و کار یک به یک با غرفه ، قزاقستان، مالدیو، جمهوري کنگو، سودان، تاجیکستان و تونس)

شرکت کرده بودند، با » برنامه نمایندگی بین المللی خریداران«کردند. کشورهایی که در  داران برگزار
 مدیترانه غربی به عنوان بخشی از این نمایشگاه سازماندهی شدند.  حمایت اتحادیه صادرکنندگان

 اطالعات کلی نمایشگاه

 خارجی ترکیه اي تعداد عنوان
 160 357 517 تعداد غرفه داران
 5381 77,267 82,648 بازدیدکنندگان

 - - متر مربع 50000 فضاي نمایشگاهی
 

 

 



 

 

 

 عکس هاي نمایشگاه 

 

 



 

 

 

 

 


