
 

 
 

 

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

 )SIAL CANADA 2019( غذایی مواد المللی بین نمایشگاه

 1398 اردیبهشت 10-12 / 2019 می 2تا  آپریل 30
در نظر دارد هیات تخصصی تجاري و بازاریابی متشکل از  با همکاري گروه گردشگري پرشیا تجارت ایرانسازمان توسعه 

المللی مواد غذایی  زمان با برپایی نمایشگاه بین هاي کشاورزي و صنایع غذایی را هم هاي توانمند تولیدي و تجاري بخش بنگاه
)SIAL د.کن اعزام کانادااري به کشور ماه سال ج اردیبهشت 12تا  10) از تاریخ کانادا 

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
 
 
 
 
 

 ماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید. لذا براي کسب هر گونه اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با ش
7-88561195 

 09394121210خانم مرادي: 
 



 

 
 

 کانادا SIALنمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی 

)2019( 

 
برگزار  کاناداکشور  مونترالدر شهر  8139اردیبهشت  12الی   10از  کانادا SIALیشگاه مواد غذایی نما

 .می گردد
کانادا، تنها نمایش بین المللی اي است که محدوده کاملی از محصوالت، تجهیزات و تکنولوژي هایی که به  SIALنمایشگاه 

 طور خاص براي صنایع غذایی طراحی شده اند، را به نمایش در آورده است. 
SIAL  تخصصان این کارگاه و کنفرانس در سایت است. م 50کانادا شامل مجموعه گسترده اي از فعالیت ها نظیر بیش از

صنعت از این فعالیت ها براي گسترش شبکه خود، کشف روش هاي جدید، تست مهارت هاي خود، کسب اطالعات بیشتر در 
 خارج از کانادا استفاده می کنند. مورد بازار و روند آن در کانادا و

دگان، ارائه دهندگان خدمات غذاي، در این نمایشگاه می توانید تمام بازیگران کلیدي صنایع نظیر خرده فروشان، تولید کنن
 غذایی را زیر یک سقف مالقات کنید. –وارد کنندگان، توزیع کنندگان و پردازندگان کشاورزي 

 



 

 
 

 
 

 بخش هاي مختلف نمایشگاه

 ارگانیک و سالمتی

 
درصد از  30، 2017کاناداست که طی چندین سال گذشته به طور مداوم تکامل یافته است: در سال  SIALبخشی از 

 محصوالت ارگانیک بودند.
غرفه اي به محصوالت ارگانیک اختصاص داده شده  ، بزرگترین انجمن ارگانیک کانادا،COTAبا پشتیبانی از  -

 است.
 فاهی است.که شامل محصوالت بهداشتی و ربخش دیگري وجود دارد  -

 چه کسانی باید شرکت کنند؟
مشاغلی که محصوالت ارگانیک، سالم، بهداشتی، بدون گلوتن، بدون آلرژن، دوستدار محیط زیست و یا کل محصوالت 

 بهداشتی و درمانی را ارائه می کنند. 
 بازار فروش مواد غذایی ارگانیک

 
رگانیک تقریباً دو برابر شده است. مصرف کنندگان ایاالت ، تقاضاي مصرف کنندگان براي محصوالت ا1990از اواخر سال 

میلیارد دالر محصوالت ارگانیک مصرف کردند. تعداد کسب و کارهایی که متخصص در  43بیش از  2015متحده در سال 
 نفر رسیده است.  22,000درصد افزایش یافته و به  12تولید محصوالت ارگانیک هستند، به میزان 

 دسته از محصوالت موجود در قفسه هاي سوپرمارکت ها یافت می شوند. 75در حال حاضر در بیش از  محصوالت ارگانیک
 
 



 

 
 
 
 
 

 نوشیدنی ها

  
 2018کانادا  SIALبخشی جدید در 

 چه کسانی باید شرکت کنند؟
برندهاي نوشیدنی، تامین کنندگان، بازرگانان، عمده فروشان، مواد و تجهیزات، تولید کنندگان و توزیع کنندگان، نوشیدنی 
هاي گرم و سرد و غیره. بازار آشامیدنی، بزرگترین بازار کانادا است. کانادایی ها یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نوشیدنی 

کانادا در سال جاري بخشی  SIALکشور را تشکیل می دهند. به همین دلیل است که  80هاي شیرین هستند که رتبه دهم از 
 جداگانه براي نوشیدنی ها دارد.

 زنجیره تأمین

 
 لینک اصلی به موفقیت!

 چه کسانی باید شرکت کنند؟
 دسته بندي هاي اصلی غرفه داران:

 ذخیره سازي، کنترل مواد و تجهیزات -
 افزارهاي لجستیکسیستم هاي اطالعاتی و نرم  -

 



 

 
 

 شرکت هاي مشاوره و راه حل هاي زنجیره تآمین -
- 3PL 
 سیستم هاي یکپارچه -
 مدیریت زنجیره تأمین صنایع کشاورزي -
 حمل و نقل، ذخیره سازي و کنترل مواد -
 توسعه پایدار و غیره -

 بازار 
کل صادرات کانادا از کاالهاي کشاورزي و مواد غذایی تشکیل 

  شده است.
با استفاده از بهترین زنجیره هاي عرضه در دسته کسب و کار 

 % فروش بیشتر را تجربه می کند.50بندي خودشان بیش از 
 

از متخصصان، زنجیره تأمین را عنصر اصلی استراتژیک در 
 تجارت خود می دانند.

 
SIAL  کانادا تنها نمایش تجاري است که به متخصصان نه تنها به فرآیند مواد غذایی، بلکه به خرده فروشی و خدمات غذایی

این نمایشگاه یکی از بهترین فرصت ها در آمریکاي شمالی را ایجاد می کند که در آن شما می توانید تعداد  هم کمک می کند.
 عت کشاورزي و مواد غذایی را مشاهده کنید.بی نظیري از مشتریان و چشم اندازي از صن

 بسته بندي

 
 این بخش شرایط زیر را ارائه می کند:. عضو کلیدي صنعت مواد غذایی

 موقعیتی در قلب فضاي نمایشگاهی -
 شرکت غرفه دار 90کانادا با بیش از  SETبخش در  1 -
 محلی براي زمینه هاي مختلف استراتژیک و جهانی -

 به:این بخش اختصاص دارد 
صنایع لوکس مواد غذایی و بسته بندي نوشیدنی: مواد نوآورانه و پایدار، برنامه نویسی، برچسب زدن، چاپ، کنترل و نمایش، 

 پالت بندي، مدیریت برند و طراحی گرافیک، نام تجاري و بارکد و غیره.



 

 
 
 

 بازار 

از درآمد صنعت بسته بندي جهانی مربوط به بخش کشاورزي 
 و غذاست.

 
میلیارد دالر  13,8ارزش بازار بسته بندي و کانتیر کانادایی: 

  در سال
 %50,8پالستیک نرم           #1
 %25,6پالستیک سخت           #2
 %14,6کاغذ           #3
 %5,2فلز           #4
  %3,8شیشه           #5

کشاورزي و صنایع غذایی است. بازار بسته بندي، رشد سریعی درصد درآمد در صنعت بسته بندي جهانی مربوط به صنایع  60
 را در کانادا تجربه می کند و همگام با نیازهاي مصرف کنندگان که همیشه در حال تغییر است، متنوع می شود.

 پنیر و مایکروبراوري

 
 این بخش جدید موارد زیر را ارائه می دهد: ایده آل، دوست داشتنی!

 توانایی نمایش محصوالت تان و افزایش مشخصات شما را ترکیب می کند.یک مفهوم کلیدي که  -
 قسمتی که پس از بخش پویا و متنوع مورد عالقه است. -
 شانس دیدار با خریداران کلیدي در صنعت شما -

 این بخش اختصاص داده شده به: پنیر، سیدرها، مواد تشکیل دهنده، تجهیزات، فرآیندها و غیره.
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 بازار

در سال جاري باعث ورود  CETAانتظار می رود که قرارداد 
 تن پنیر اضافی به بازار شود. 17,700

 
 2021ارزیابی بازار پنیرهاي آمریکاي شمالی بین سال هاي 

  میلیارد دالر 3,7تاکنون، بازار کانادا: 

 کانادا یک بخش به پنیر اختصاص داده شده است و این نشان دهنده جایگاه ویژه آن است.  SIALدر نمایشگاه 
به یاد داشته باشید که پنیر محصولی است که بیشتر بازدید کننده ها به دنبال آن هستند. دولت کانادا پیش بینی می کند که 

ا منتقل می شود. با توجه به افزایش تقاضا براي محصوالت تن پنیر اضافی اروپایی به بازار کاناد 17700در سال جاري میالدي، 
 میلیارد دالر برسد. 307به ارزش  2021پنیر، برآورد می شود که بازار پنیرهاي آمریکاي شمالی تا سال 

 
 کارت هاي خود را درست بازي کنید!

 خود در محل حضور خواهند داشت.اپراتورهاي خرده فروشی و اپراتورهاي خدمات غذایی براي یافتن راهکارهاي کارآمد 
بخشی در قلب نمایشگاه  غذاهاي آماده سرو، تحویل، خدمات آنالین، بهره وري، سود آوري، نوآوري غذا، بدون آلرژن و غیره.

 درصد از غرفه داران هر سال به همانجا بازمی گردند. 84که بیش از 
تجهیزات و لوازم جانبی، تبرید یا سردسازي، پخت و پز، لباس، راه حل هاي محیط زیستی، مبلمان،  :HRIبخش اختصاصی 

 لوازم، فن آوري و سرگرمی و غیره.
 بازار 

 در کانادا Grocerantرشد قوي در پدیده 
از مصرف کنندگان کانادایی محصوالت آماده خوردن را می 

 خرند.
 

  داسهم بازار خدمات مواد غذایی کانا
  درآمد خدمات کانادایی

تعداد کل رستوران ها، کافه ها و رستوران ها در کانادا در 
  2016سال 



 

 

 
 

 Grocerantآخرین روند مواد غذایی است که طوفانی در آمریکاي شمالی و جهان ایجاد کرده است.  Grocerantروند 
است که فروشگاه خواروبار فروشی را شامل می شود که وعده هاي غذایی آماده،  Restaurantو  Groceryترکیب کلمه 

در حال رشد است  Grocerantبراي سرو در محل یا بیرون بردن آماده می کند. امروزه در کانادا و در آمریکاي شمالی، روند 
 برآورده می کند. و موجب نوآوري هاي متنوعی شده است که نیازهاي فعلی متخصصان و مصرف کنندگان را

 SIALبخش هاي صنعتی 

SIAL  مربوط به غذا را پوشش می دهد. هر کدام از این بخش ها، از غذاهاي خوش طعم تا  –بخش صنعتی  20کانادا بیش از
نوشیدنی ها، ارگانیک تا یخ زده، محصوالت تازه تا تجهیزات خدمات غذایی، دانش و اطالعات اش را براي کمک به کسب و کار 

 ا به اشتراك می گذارد.  بخش هاي صنعتی این نمایشگاه به شرح زیر می باشند:شم

 پنیر و مایکروبراوري

 پنیرهاي فانتزي -
 پنیرهاي صنعتی وخاص -
 نوشیدنی هاي مایکروبراوري -
 سیدرها -
 مواد تشکیل دهنده صنعت پنیر -

 بهداشت و سالمت -
 بسته بندي -
 تجهیزات و فرآیند -
 مشاوران فنی -
 خدمات مالی -

 نوشیدنی ها 

 آب -
 آبمیوه هاي تازه -
 دیگر آبمیوه ها -
 قهوه  -
 چاي -

 دیگر نوشیدنی هاي گرم -
 عناصر نوشیدنی ها -
 نوشیدنی هاي غیر الکلی -
 تجهیزات مربوط به نوشیدنی ها -

 بازار مواد غذایی تازه

 غذاهاي دریایی -
 گوشت -
 مرغ -
 محصوالت پخته شده -
 شیرینی ها -
 میوه ها -

 سبزیجات -
 محصوالت لبنی -
 گوشت خوك -
 غذاهاي آماده -
 غذاي منجمد -
 تخم مرغ -

 

 

 

 



 

 

 

 خواربار

 دانه ها و غالت -
 محصوالت مبتنی بر میوه -
 محصوالت سبزیجات -
 قهوه و چاي -
 نوشیدنی هاي غیر الکلی -
 شیرینی و تنقالت  -
 روغن و دیگر محصوالت مبتنی بر چربی -

 ادویه جات، چاشنی و سرکه -
 رژیم غذاي، مکمل هاي غذایی -
 خانگیمواد غذایی حیوانات  -
 نوشیدنی ها -
 مواد افزودنی، عناصر -
 شکر و محصوالت شیرینی پزي -
 محصوالت پخته صنعتی -

SET 
 رستوران، هتل و تجهیزات سازمانی -
 مبلمان آشپزخانه -
 خدمات حمل و نقل، تدارکات و تجهیزات -
 تجهیزات انبار -
 تجهیزات و فرآیندها -
 مواد  -
 تبرید یا سرد سازي -

 اونیفورم -
 بسته بندي و ظروف -
 راه حل هاي ردیابی –بهداشت  -
 مشاوران فنی -
 مبلمان فروشگاهی -
 فناوري اطالعات -
 مشاوره -

 2017و  2016گزارش هاي سال هاي 

، محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت کشور دیگر 50ایالت کانادا و  10غرفه دار از  1000بیش از  -1
 مربع به نمایش گذاشتند.  فوت 220,000

 بازدید کننده تجاري، رجیستر شدند.  6121 -2

 نرخ رشد نمایشگاه

 
 2010از رشد 

 غرفه داران بیشتر -
 بازدید کنندگان بیشتر -
 مالقات هاي تجاري بیشتر -
 پوشش رسانه اي بیشتر -

 

 
کانادا را به  SIALاز بازدید کنندگان 

 کارفرمایان مواد غذایی توصیه می کنند.

 
از بازدید کنندگان از بازدیدشان در سال 

 راضی بودند. 2016

 
 60بازدید کننده حرفه اي از بیش از 

 کشور شرکت کردند.

 
 



 

 
 2010نرخ رضایت از سال 

 نرخ توصیه غرفه داران
 

 نرخ رضایت غرفه داران
 

 :کانادا بازدید کردند SIALکشور و منطقه برتر که از  5

 
 مکزیک ایاالت متحده کانادا

  

 دالیل اصلی براي بازدید

 
 پروفایل بازدیدکنندگان

 
 تصمیم گیرانه در فرآیند خرید داشتند.% از بازدید کنندگان نقش 76

 



 

 

 محصول برتر مورد عالقه 4

 محصوالت بدون گلوتن -4 محصوالت محلی -3 ارگانیک -2 پنیر -1

 اطالعات کلی نمایشگاه

 تعداد عنوان
 +1,000 تعداد غرفه داران
 18,500 بازدیدکنندگان

 فوت مربع 220,000 فضاي نمایشگاهی

 نقشه نمایشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عکس هاي نمایشگاه

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


