
 نوشیدنی تخصصیبین المللی نمایشگاه   از  بازدید فراخـوان

 و   برترین نمایشگاه تجاری جهان در زمینه صنعت نوشیدنی

 رکردن و بسته بندی، بازاریابی( وری، پُآمواد خوراکی مایع )فر
 
 

 
 

30/40/9139تهران،   

1493/11-4-drinktec-A   شماره:
 ن، احترام فراوا با ادای 

 

رسانیم. این رویداد میصاحبین این صنعت  را به استحضار    المللی تخصص صنعت نوشیدنی کشور آلمان  بدینوسیله خبر برپایی نمایشگاه بین

ر توسط  سال یک با 4      . نمایشگاهآلمان برپا خواهد شد-مونیخدر شهر    1400مهر    61تا    12برابر با    2021ر  اکتب  8تا    4تاریخ    از  پر اهمّیت

نمایشگاه بینشرکت  می های  اجرا  مونیخ  سال  المللی  در  نمایشگاه  این  در    62با    2017شود.  قدمت،  وسعت  سال  به    750،1  یمیزبانبا  مترمربع    000،162فضایی 

آالتِ آلمان تولیدکنندگان ماشین  بخش فرآوری و بسته بندی مواد خوراکی انجمنبا حمایت  و  کشور    68از  بازدیدکننده متخصص    603،77کشور و    80گذار از  غرفه

(VDMA)  .شود.  برگزار می نیز شایان ذکر عالقمندان است که این نمایشگاه در کشورهای آفریقا )ژوهانسبورگ( ، چین )شانگهای( و هند )بمبئی(برگزار شد 
نمایشگاه   نوشیدنی  نوآوریترین  جدیدترین و پیشرفته  در  این صنعت تمامی بخشاز  دکنندگان  بازدیو  آمده  به نمایش درهای صنعت  های 

آالت ماشینهای لبنی مایع، زا، شیر و ...، و سایر فرآوردههای انرژیهای گازدار، نوشیدنی ی نظیر: آبمیوه، نوشیدنیلهای غیرالکانواع نوشیدنیبازدید بعمل خواهند آورد: 
بندی، سیستم انبارداری نوشیدنی، تجهیزات و  ، مواد و تجهیزات بستهآالت تولید مالتت و ماشینتجهیزازنی،  آالت برچسبرکن، ماشینآالت پُتولید نوشیدنی، ماشین 

 ، غذاهای مایع نظیر: انواع سس )گوجه فرنگی، خردل، مایونز، سرکه و سویا و ...(  سیستم حمل و نقل نوشیدنی
های غیرالکلی، شیر و مواد خوراکی مایع، فناوری پرکردن و بسته بندی، سیستمهای کنترل و بازرسی، فناوری فناوری فرایند مختص محصول برای نوشیدنی ▪

 برچسب گذاری، تجهیزات تسمه نقاله، سفارشات، انبار و وسایط نقلیه 

 ، دستگاهها و مواد خام برای تولید ظروف پالستیک، بازیافت PET مهندسی مرکز ▪

اطالعات،   حلهای فناوری ماسیون فرایند، راهبندی محصوالت، اجزای فناوری فرایند، فناوری روباتیک، اتورای همه دستهرایند غیرمختص بخش بمهندسی ف ▪

 یند، فناوری ساخت و ساز، مدیریت انرژی، فناوری آب و فاضالبآآزمایشگاه، تدارکات تولید و فر

 یندآفر ها، عوامل، موارد مورد نیاز برای تولید و مواد خام، اضافه شونده ▪

 موارد مورد نیاز برای رستوران و کیترینگ، تسهیالت سیار، ارتقای فروش و بازاریابی  ▪

 بندی و سرپوشهاواد بسته بندی، لوازم جانبی بستهظروف، م ▪

▪ SIMEI@drinktec، ر کردن بطریها)بدون الکل( و پُ آالت ساخت شرابماشین 

▪ Oils & Fats ،  المللی فناوری و نوآوری روغنها و چربیها، نمایشگاه تجاری بین 

▪ PRO FachHANDELمطبوع برنامه،  آموزش،  و  پژوهش  تجاری،  سالنات  کلیه  در  صنفی  انجمنهای  و  خدمات  کار،  ایمنی  مشاوره،  این های  ریزی، 

 خواهند داشت. نمایشگاه حضور 

 د. بگیریو فروش این شرکت تماس بازاریابی  مدیر -ندا روستاییخانم با نه اطالعات تکمیلی برای کسب هرگو خواهشمند است 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران  drinktec  ندگیدفتر نمای
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