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جناب آقای دکتر رحیمی  
 استاندار فارس  

جناب آقای مهندس رحمانی  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس  

جناب آقای مهندس لقمانی  
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس  

جناب آقای قاسم پور  
مدیر کل حوزه استاندارد فارس  

جناب آقای دکتر صادقی نیارکی  
مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت          

                                            
جناب آقای مهندس ساداتی  
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس        

                                                                                     
جناب آقای مهندس مشتاقی  
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان فارس     

جناب آقای درست  
مدیر عامل شرکت نمایشگاهی کهگیلویه و بویراحمد  

مقامات و مسئولینی
که از نمایشــگاه بازدید نمودند



حامیان نمایشگاه



مقایسه مشارکت کنندگان بر اساس زمینه فعالیت

کشورهای مشارکت کننده: ایران-لیتوانی 

از جمله فعالیت هایی که در بخش جذب مشارکت کننده صورت گرفت، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 جلسه مشترک ستاد برگزاری نمایشگاه آیفود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با حضور   
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی فارس، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت و 

اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
اطالع رسانی به تمام واحدهای غذایی و صنایع تبدیلی از طریق ارسال کارت دعوت از سوی سازمان جهاد   

کشاورزی استان فارس 
اطالع رسانی به تمامی انجمن های مرتبط با صنایع غذایی از طریق دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی   

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مراجعه و بازاریابی حضوری واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان فارس   

غذایی 
ماشین آالت

مساحت نمایشگاه: 
4000 متر

تعداد مشارکت کنندگان:
  88 شرکت

%66 %34

مقایسه مشارکت کنندگان به تفکیک 
استانی و غیر استانی
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تفکیک بازدیدکنندگان بر اساس زمینه فعالیت 

از جمله فعالیت هایی که در خصوص جذب بازدید کننده متخصص در بخش داخلی صورت گرفت، 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توزیع 7000 کارت دعوت متخصص به سازمان جهاد کشاورزی فارس، تمامی واحدهای مستقر در   
شهرک صنعتی بزرگ شیراز، اتحادیه های مرتبط )رستوران داران، نانوایان، قنادان، انجمن پخش، 

ژانس های  عمده فروشان مواد غذایی(،  هتل ها، رستوران ها، فروشگاه های بزرگ در سطح شهر، آ
هواپیمایی، مهمانان و مشتریان مشارکت کنندگان 

اطالع رسانی به تمامی شرکت شهرک های صنعتی استان های کشور   
اطالع رسانی به تمامی سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور   
نصب بیلبوردهای اطالع رسانی نمایشگاه در 4 منطقه شهر شیراز  

) میدان اول شهرک گلستان، شهیدان شیخی، چهارراه سرباز، پل هوایی خیابان جمهوری(
تبلیغات نمایشگاه در اتوبوس های سطح شهر شیراز   
تبلیغات نمایشگاه در تلویزیون شهری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس   
ارسال پیامک به فعالین صنعت غذا و ماشین آالت وابسته در سراسر کشور   

غذایی 
ماشین آالت غذایی و بسته بندی

جذب بازدید کننده متخصص داخلی 

%58 %42

خرید ماشین آالت و
مواد اولیه غذایی

31%

اخذ نمایندگی
18%

سایر

11%

آشنایی با
تکنولوژی های روز

40% علت بازدید از نمایشگاه



توزیع کارت های دعوت نمایشگاه 
در مرکز عمده فروشان شهر شیراز 

 تبلیغات نمایشگاه در اتوبوس های 
سطح شهر شیراز

تبلیغات نمایشگاه در تلویزیون شهری سازمان جهاد فارس  

 نصب بیلبورد تبلیغاتی نمایشگاه 
در سطح شهر 

جلسه مشترک ستاد برگزاری نمایشگاه آیفود 
با حضور مقاماتی از سازمان های استان فارس 

در اتاق بازرگانی شیراز 
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بازدید هیات های تجاری خارجی از نمایشگاه 






