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International Trade Show 

15 - 17 April 2019 - Baghdad International Fair Ground 

Organizer 

agriculture 
crop production 
animal husbandry 

0 process & packaging 

0 food ingredients 

� bakery + confectionery 

Partner event 
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تولید کنندگان مواد غذایی 
کارخانھ داران نوشیدنی  

شرکت ھاى فعال در بستھ 
بندى مواد غذایی و نوشیدنی

تاجران مواد غذایى
 مشاغل هتلدارى- رستوران- کافه

F & B  متخصصان

 مشخصات نمایشگاه

 

کشاورزان

 تولیدکنندگان

 مشخصات بازدید کننده

،ماشین آالت کشاورزى، تراکتورهاى کشاورزى
کردن  تکنولوژى و تجهیزات برداشت 

 خشک کن، تمیز کننده، سیلوها و سیستم هاى ذخیره سازى 
تجهیزات غذایى

Analytical equipment

تجهیزات پرورش ماهى
سیستم هاى غالت

 تجهیزات و پالستیک گلخانه اى

.....

 مشخصات بازدید کننده مشخصات بازدید کننده

 مشخصات نمایشگاه

غذا و نوشیدنى
لبنیات ومحصوالت شیرى 

گوشت  و محصوالت گوشتى 
انواع ماهى و غذاى هاى  دریایى

...

  مهماندارى و هتلدارى  
تجهیزات سرویس غذا  لوازم

آشپزخانه هاى تخصصى

تکنولوژى فرایند
فناورى نانوایى

تکنولوژى شیرینى سازى
 تجهیزات وتکنولوژى تهویه هوا مواد 

تشکیل دهنده و مواد اولیه غذایى 
تاسیسات حمل و نقل، ذخیره سازى

.....

 مشخصات نمایشگاه

www .iraq- agrofood . com 
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https://www.iraq-agrofood.com/iraq-agrofood-fbt.html
https://www.iraq-agrofood.com/iraq-agrofood-fh.html
https://www.iraq-agrofood.com/iraq-agrofood-agro.html
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