
أكبر معرض متخصص في
صناعات ا��غذية في العراق 

أرض معرض أربيل الدولي
٢٢-٢٤ ت��ين الثاني ٢٠٢٢

agro-pack.com |  +90 212 272 61 20

Partner event:



لمحة عن المعرض
ا��سم المخت�� للمعرض
5th Agro Pack & Food Iraq

المعرض الدولي ل��غذية و الم��وبات, التعبئة و ا��ضافات الغذائية, الزراعة
و الدواجن, ا��غذية و ا��ستضافة 

موعد المعرض

ساعات الزيارة

قاعة المعرض
أرض معرض أربيل الدولي

معرض متزامن
plast iraq & Agro Iraq
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عدد الدورات المقامة

المساحة ا��جمالبة للمعرض

عدد ال��كات المشاركة في دورة ٢٠٢١

جنسية ال��كات العارضة في دورة ٢٠٢١
، إيران ، العراق ، إيطاليا ، ا��ردن ، هولندا ، تركيا

ا��مارات العربية المتحدة 

إجمالي عدد الزوار

عدد ال��كات المشاركة المتوقعة في دورة ٢٠٢٢

 ٢٢-٢٤ ت��ين الثاني ٢٠٢٢

١٧٫٠٠٠ متر مربع

المعروضات
و مجا��ت تخصص الزوار 

مكائن و آ��ت تجهيز ا��غذية و المرطبات
مكائن و معدات التعبئة و التغليف 

المنتجات الغذائية وا��ضافات
صناعة الضيافة وآ��ت المخابز

الدفيئة والحدائق والتشجير
أنظمة تخزين الحبوب وآ��ت الطحن

معدات الدواجن والماشية
المنتجات الزراعية والبذور وا��سمدة والمبيدات

نظم الري

من ١١ صباحا إلى ٧ مساء



 الجناح العادي
بين ٩ و ١٢ متر مربع

طاو��ت عدد ١ ٬كرا�� عدد ٤ 
 ١ عدد كاونتر 

بين ١٥ و ٢٧ متر مربع
طاو��ت عدد ٢, كرا�� عدد ٨

 ٢ عدد كاونتر 
٣٠ متر مربع فما فوق

طاو��ت عدد ٣, كرا�� عدد ١٢
 ٣ عدد كاونترات

 يتضمن جميع ا��جنحة ما يلي: عدد ١ رف, لوحة إسمية, سجاد, إمداد بالطاقة
 ,الكهربائية

الملصقات الخاصة بالجدران الجانبية و الخلفية للجناح
" يتم تجهيزها من قبل ال��كة العارضة 

أسئلة شائعة
 سياسة الزوار: �� يسمح بدخول من هم أقل من18

سنة، يسمح فقط بدخول الزوار المسجلين  
 Level Uluslararası Lojistik ve:النقل

Organizasyon Hizmetleri  A.Ş. - + 90 212 909 99 00
tufan.zaman@level-logistic.com

:تركيب الجناح
٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ إلى الساعة ٥ مساء

 شارات ( بادجات) ال��كات العارضة: يمكن لممثلي ال��كات
 العارضة أخذ الشارات الخاصة بهم من الجناح الخاص بالمنظمين،

 فيما يتعلق بالشارات ا��لكترونية سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي
على معلومات تفصيلية لل��كات العارضة

 لماذا

 مع أكثر من ١٥ الف زائر متخصص و أكثر من ٢٥٠ ��كة عارضة في قطاع صناعات
ا��غذية, يعتبر المعرض أكبر معرض متخصص في مجاله في العراق

ينظم بدعم من الحكومة العراقية

ينظم في أربيل التي تعتبر أكثر مناطق العراق أمنا و المدينة المفضلة ��قامة المعارض

 يقدم المعرض لعارضيه خدمات متكاملة توفر الوقت كتركيب الجناح، النقل، و توفير
خدمات ا��قامة الفندقية

قاعة المعرض
أرض معرض أربيل الدولي

Agro Pack & Food Iraq



So Fuar

للتواصل

agro-pack.com الموقع ا��لكتروني
info@agro-pack.com البريد ا��لكتروني

@sofuar ا��نستقرام

مديرة مكتب العراق
Neriman Tulay  + 964 751 526 83 35 

مكتب مبيعات تركيا 20 61 272 212 90 +

Agro Pack & Food Iraq  ال��كات المشاركة في معرض


