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 احترام فراوان،با ادای 
 

 این صنایع  ممتخصصین محتر  را به استحضار  iba 2021صنایع نان و شیرینی آلمان    تخصصیالمللی  بیننمایشگاه  برپایی  خبر  بدینوسیله  

نمایشگاه  ا  رسانیم.می نمایشگاه  1400  آبان  6  تا  2برابر    2021اکتبر    28تا    24  تاریخ   ازین  دائمی  محل  بیندر  برگزار  مونیخ  المللی  های 

ازی در زمانی پیش از تاریخ اصلی این  بصورت مج  م مهاین  رامون اجرای  ستاد اجرایی نمایشگاه ایبا تمهیداتی را پیالع می رساند  به اطهمچنین    شود.می

طیف آلمان  -هر سه سال یکبار در مونیخ  ibaنمایشگاه      .نظر گرفته است  در  1399اسفند    27تا    25برابر    2021مارس    17تا    15به تاریخ    نمایشگاه
داده   پوشش  را همواره  غذا  و صنعت  نان  بخش  قبلیدر  و  کامل  مشا  میالدی  2018سال  خود    دور  فعاالنه  با  از  غرفه  1،358رکت  و   50گذار  کشور 

به وسعت    بازدیدکننده متخصص  77،020 نمایشگاه  از    برگزار شد.متر مربع    132،000در فضایی  ایمنی"  iba 2018مطالب کلیدی  غذا در   اولویت 

 بود.  "ها و قهوههای بسته بندی و بهداشت محصوالت و همچنین فرایند دیجیتال شدن، اسنکبخش

دهنده این  ، مهم ترین موضوعات تشکیل این صنعتمدیران و متخصصین گرامی  نان و شیرینی و همچنینمزید آگاهیِ صاحبان محترم صنایع 
است: زیر  شرح  به  م  نمایشگاه  و  تنور  و  فر  ماشین انواع  خمیری،  تعلقات،  غذاهای  و  شیرینی  و  نان  تولید  تجهیزات  و  و ماشینآالت  نگهداری  آالت 

ماشینهدهکننخنک قهوه،  ا،  و  بستنی  تولید  طعمسیستمآالت  و  افزودنی  مواد  اولیه،  مواد  مطبوع،  تهویه  و  سرمایشی  و  گرمایشی  و  دهندههای  ها 
بزار  ها و اآالت و تجهیزات تولیدی، تجهیزات داخلی فروشگاهو ماشین  های ویژه، تکنولوژیرینی و مخلوطها، مواد نانوایی و پخت کیک و شینگهدارنده

نوآوری  شاپبندی، تجهیزات کافیآالت بستهمکی فروش، ماشینک تریا،  نانوایی و شیرینیو کافه  اولیه  مواد  نرمهای  مربوطه، افزار و سختپزی،  افزار 
این نمایشگاه از  ان  گذارغرفهرائه شده توسط  خدماتی اهمچنین طیف  بخشی از کاال و    های شوینده واحدهای تولیدی نان و شیرینی و ...مواد و سیستم

صارف جمله مواد خام و فناوری محصوالت گرفته تا بهینه سازی فرایندها، روش های نوین بسته بندی، فناوری اطالعات و نظام های پرداخت نقدی، م
 از منزل، لباس کار و تجهیزات فروشگاه ها و فروش است. خارج 

المللی نانوایان و قنادان، اتحادیه نانوایان  است که این نمایشگاه با حمایت اتحادیه بین   ذکر عالقمندان و صاحبین صنایع نان و شیرینی  الزم به
کلیه امور روادید مربوط   2018سپتامبر    2ل آلمان در ایران از تاریخ  سفارت فدرا  در نظر داشته باشید  شود.آلمان و همچنین اتحادیه قنادان آلمان اجرا می

زیر   های  درخواست  ش  90به  به  را  پایگاه  روز  به  بازدید،  به  تمایل  در صورت  است  خواهشمند  است.  کرده  واگذار  )ویزامتریک(  آرتا  گذر  رهیاب  رکت 

نشانی   به  ویزامتریک  شرکت  فرمائید  https://www.visametric.com/iran/Germany/faاینترنتی  رزرو  مصاحبه  وقت  و  . مراجعه 
 این شرکت تماس بگیرید.  مدیر بازاریابی و فروش  -دا روستایینخانم خواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با 

 
 با تجدید ادب و احترام

 در ایران  مونیخنمایشگاه   دفتر نمایندگی
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