
 

 

 

 

 (Drink Japan)نوشیدنی ژاپن نمایشگاه بین المللی 

 

 .برگزار می گردد ژاپنکشور  چیبادر شهر  8۱۳۹ماه  آذر 8الی  6 از بین المللی نوشیدنی ژاپن یشگاهنما

 ۱5000کشور و بیش از  ۳0بیش از دار از  غرفه 250ساالنه بیش از با ( Drink Japan)نوشیدنی ژاپن نمایشگاه 

 ژاپن می باشد.  نوشیدنی بازدید کننده، بزرگ ترین نمایشگاه

ژاپن است و تمام فرآیندهای تولید این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی های تولید نوشیدنی و غذاهای مایع 

می دهد. نمایشگاه نوشیدنی ژاپن به عنوان پلتفرمی برای تولید کنندگان  نوشیدنی و مواد غذایی مایع را پوشش

 نوشیدنی / مواد غذایی نوشیدنی مایع به بازار ژاپن خدمت می کند. 

 برگزار خواهد شد. ژاپن شهر چیبا ماکوهاری مسهدر مرکز  20۱۹ نوامبر 2۹تا  27این نمایشگاه از همچنین 

 

 

 



 

 

 

 

 2018آمارهای نمایشگاه در سال 

 متر 8000محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت کشور،  ۳0بیش از  غرفه دار از 250بیش از  -۱

 مربع به نمایش گذاشتند. 

  از نمایشگاه بازدید کردند. نیز بازدید کننده ۱5.000بیش از  -2

 بازاری با پتانسیل باال، بزرگ و رو به رشد  –بازار ژاپن و آسیا 

 پروفایل غرفه داران:

 

 بازار ژاپن نشان دهنده رشدی سریع است:

 

 



 

 

 

 

 بهترین پلتفرم برای مالقات های تجاری

 از تحقیق و توسعه تا تولید را پوشش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرفه داران:

 تولیدکنندگان/توزیع کنندگان زیر:

 عناصر -

 تجهیزات / دستگاه های آزمایشگاهی -

 پروسه ها -

 پر کردن / بسته بندی -

 ظروف -

 بازرسی -

 اتاق تمیز / استرلیزه -

 سیستم های انرژی / منابع تجهیزات -

 لجستیک -

 بازدیدکننده ها:

 تولید کنندگان نوشیدنی / غذاهای مایع

 عنوان های شغلی:

 تحقیق و توسعه -

 کنترل کیفیت -

 تولید -

 ساخت -

 خرید -

 مهندسی -

 لجستیک -

 توزیع کنندگان / وارد کنندگان

های قرار مالقات 

تجاری در 

نمایشگاه نوشیدنی 

 2019ژاپن 

معرفی تکنولوژی /  -

 تولید

 مشاوره -

مذاکرات در زمینه  -

 تحویل دیتا / قیمت

 



 

 

 

 

 مشتریان هدف شما زیر یک سقف جمع شده اند

 پروفایل بازدید کننده ها

 

 تولید کنندگان اصلی نوشیدنی ها و غذاها را بازدید کنید:

 

 

 



 

 

 

 

 بخش های نمایشگاه:

 

 بخش پر کردن و بسته بندی

 ماشین های پر کردن و بسته بندی 

 ماشین های پرینت 

 پٍت، قوطی و بطری 

 ظروف و بسته بندی 

 لیبِل، فیلم یا ورق ها 

 

 



 

 

 

 

 بخش بازرسی و مانیتورینگ

 تجهیزات بازرسی بصری 

 آشکارساز اشیاء خارجی 

 دستگاه های آنالیز 

 اتوماسیون فرآیندها 

 

 تولید و آمیختن بخش

 دستگاه های فیلترینگ / استخراج 

 دستگاه های جداسازی 

 اتوماسیون فرآیندها 

 اتاق تمیز / استرلیزه 

 پمپ ها، شیرها 

 سیستم های کفپوش یا کف سازی 

 تجهیزات لجستیک 

 



 

 

 

 

 بخش کنترل کیفیت و آنالیز

 تجهیزات آزمایشگاهی 

 مواد مصرفی آزمایشگاه 

  ،چگالی، انعکاس و غیره(ماشین های اندازه گیری )دما 

 

 بخش عناصر

  مواد خام 

 )مامورها )عناصر کاربردی و غیره 

 )افزودنی ها )طعم دهنده، رنگ و غیره 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عکس های نمایشگاه 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ژاپن ویزای اخذ جهت نیاز مورد مدارک

 (.قدیمی های گذرنامه با همراه) متقاضی گذرنامه -۱

 .ویزا تقاضای فرم نسخه یک -2

 (اخیر ماه 6 نهایتا) جدید سفید، زمینه متر، سانتی 4.5*4.5 عکس قطعه 2 -۳

 رعایت عینک، بدون رنگی، حجاب، بدون یا حجاب با رو، به رو از حاشیه، بدون: عکس مشخصات

 .عکس کادر پایین و باال قسمت با چانه و باالی سر فاصله

 (.آن رسمی انگلیسی ترجمه همراه به) ویزا متقاضی شناسنامه -4

 کانادا آمریکا، انگلیس، شنگن، مانند قبلی مهم ویزاهای کپی -5

 :شغلی مدارک

 شرکت رسمی روزنامه یا کسب جواز از دادگستری رسمی ترجمه: آزاد مشاغل. 

 پزشکی نظام پروانه دادگستری رسمی ترجمه: پزشکان. 

 اگر) مهندسی نظام در عضویت مدرک یا مهندسی پروانه دادگستری رسمی ترجمه: مهندسان 

 (.کنند ارائه را شرکت آن در کار به اشتغال گواهی هستند دیگری شاغل کشور در

 وسازمان شرکت از کار به اشتغال گواهی: خصوصی های شرکت یا و ها اداره کارمندان 

 بیمه همراه به مربوطه

 شهرداری از ساختمان آخرین ساخت مجوز دادگستری رسمی ترجمه: پیمانکاران 

 بیمه و حقوقی فیش همراه به کارگزینی حکم دادگستری رسمی ترجمه: دولتی مشاغل 

 تحصیل به اشتغال گواهی دادگستری رسمی ترجمه: دانشجویان و آموزان دانش. 

 بازنشستگی حکم دادگستری رسمی ترجمه: بازنشستگان. 

 ویزا، برای اقدام از قبل ماه 6 حداکثر و ماه سه حداقل) انگلیسی زبان به بانکی حساب از پرینت -6

بیشتر  نفر هر ازای به موجودی ،(باشد ویزا برای اقدام از قبل روز 5 حداقل بانکی پرینت صدور زمان

 باشد، متناسب بانکی حساب ماهه ۳ گردش با باید موجودی میزان) باشد تومان میلیون 45از 

 (.بپرهیزید دارند معقول غیر و باال بسیار موجودی که هایی حساب ارائه از بنابراین

 

 

 

 



 

 

 

 

 فرم درخواست حضور در هیئت اعزامی

 :Name & Surname (1 ( نام و نام خانوادگی:۱

 :Date & Place of Birth (2 ( تاریخ و محل تولد:2

 :Father’s Name (3 ( نام پدر:۳

 :Passport No (4 ( شماره گذرنامه:4

 :Date & place of issue (5 ( تاریخ و محل صدور گذرنامه:5

 :Expiration Date (6 ( تاریخ انقضاء6

 :Company Name (7 ( نام کامل شرکت:7

 :Position (8 ( سمت:8

 :Products/Services (9 ( تولیدات/خدمات:۹

 :Managing Director (10 ( نام مدیر عامل:۱0

 :Tel (11 ( تلفن:۱۱

 :Fax (12 ( فکس:۱2

 :Mobile (13 ( موبایل:۱۳

 :Email (14 ( ایمیل:۱4

 :Web Site (15 ( وب سایت:۱5

( آدرس منزل:۱6  

( تلفن منزل:۱7  

( آدرس شرکت:۱8  

( تلفن شرکت۱۹  

( پکیج انتخابی سفر:20  

 

 


