
 

 

 

 

برنامهثبت نام  ، خدمات وزمانبندی  فرم اطالعات اولیه،  

پاویون کشاورزی ایراناعضای هیئت تجاری  توسعه بازار   

/ ازمیر0202 کشاورزی ترکیهنمایشگاه مین هجده  در   

AgroExpo/FAUR IZMIR/TURKEY 

(International  Agriculture And Livestock Exhibition 2023) 

 پیشگفتار:
شد روز افزون نرخ ارزهای    سال های اخیر ر سانات بازار داخلی، عدم ثبات و     در  سبت به ریال ایران، نو چالش های بزرگ خارجی ن

را تهدید کرده است. نا گفته پیداست، حضور    کشاورزی عال در حوزه ف /خدماتیصنعتی دیگر، میزان فروش و سودآوری واحدهای  

و روزهای  1041در واپسیییر روزهای سییال  برند ساازی فرو  مصواو ت و خدمات   مارکت های بین المللی و در 

تخاب تامیر کنندگان و پیمانکاران خود است، نه یک نبیر المللی برای ا بهره بردارانکه همزمان با برنامه ریزی  0402آغازیر سال 
ست       سی ویک الزام غیر قابل انکار ا سا سود که میانتخاب بلکه یک باید ا ضامر  مطمئر تواند با ایجاد یک بازار موازی فروش و   ،

 بقای صنایع و تولیدات ان ها باشد. 
 

اخته، ایجاد یت زنجیره تامین کارا و نحضااور موثر و ک ااو  سااود مع وک در یت مارکت نا اا امکان یا اما آ

وال ؟ پاسخ ما به ایر س  وجود دارد اقیفتضمین فرو  قطعی بدون ارزیابی و مطالعه صصیح این بازار و به طور ات  

ست  "نه"یک  و اخذ غرفه در ایر نمایشگاه ها از طرف شرکت    کشاورزی . اخیرا تبلیغات وسیعی برای حضور فعالیر صنعت    قاطع ا
صرفا فروش غرفه انجا  صورت می پذیرد ایر در ح هایی که  سیاری از ایر     م می دهند  شان می دهد ب ست که آمار ن شارکت  الی ا م

صرف  های شگاهی،     غیر حرفه ای و  ضای نمای سیاری از  به هدر رفت منابع مالی منجر سایر هزینه ها   دکور وهزینه های اخذ ف ب
 ی شده است که علت آن را باید در نحوه ورود ایر شرکت ها به ایر بازارهای خارجی جستجو کرد. یهاشرکت

ضور در  در نظر داریم  "سبزلند "ما در گروه  سال ها برگزاری وح شگاه های داخلی و خارجی و با ب  با بهره مندی از تجربه  ره هنمای

هیئتی تجاری از منتخبیر برندهای و همچنیر کارشییناسییان حوزه کسییر و کار،  کشییاورزیه گیری از مهندسیییر و نخبگان عرصیی
 ص بازارهای رو به رشد تشکیل دهیم. را برای حضور در بازارهای خارجی و علی الخصو ایران کشاورزی

ستانداردهای بیر          سطح ا شرکت های برتر با گرید تولید و خدمات در  ستی از  شکیل ایر هیئت منتخر تجاری، ایجاد لی هدف از ت
ر چشم انداز خود سهم باالیی از فروش در ایر بازارها را در نظر   در مارکت های خارجی را داشته و د  که توانایی حضور  است المللی 

 گرفته باشند. 



در  زکشاورزی و فضای سب   ضمر شرکت در نمایشگاه ها و رویدادهای     ، نیز می باشند رد تائید انجمر های مرتبط ایر هیئت که مو
 شاورزیکف کنندگان محصوالت و مصر بهره بردارانر ویژه در قالر یک کاتالوگ متحد الشکل به کشورهای مقصد مختلف، به طو

 بازار مقصد معرفی می گردند. 
 

 ایران کشاورزیچشم انداز هیئت تجاری برندهای برتر -1

هدفمندی که برای هیئت تجاری خود داریم ، حضور در لیست منتخر برندهای برتر از نگاه ما و بر اساس برنامه منسجم و   

ه شناور می کند بلک ایران نه تنها ایر مجموعه های خوب و توانمند را در جریان توسعه کسر و کار در کشورهای دیگر کشاورزی

  .با ایجاد بستر اعتباری مناسر ، به افزایش فروش و شناسایی ایر شرکت ها در داخل کشور هم کمک شایانی خواهد کرد 

 : ما انداز چشم و اهداف به نیل راستای در هدفمند و کاربردی های برنامه از بخشی

ه بازار در کشورهای دیگر ، امکان سنجی و تحلیل حضور در ایر مارکت های ناشناخته و سود کشف فرصت های توسع -

نیکی ورنامه الکترآور توسط اطالع رسانی های مستدل و دقیقی که برای همه اعضای لیست بطور ماهیانه و در قالر خب

 شود ارسال می

ت های لیست برای دریافرایزنی با اتاق های بازرگانی مرتبط با کشورهای هدف کسر و کار و معرفی توانمندی شرکت -

 ر جهت منافع هیئت تجاری منتخر امکانات موجود و محتمل د

که (  رکیتانگلیسی ، ) معرفی محصوالت و خدمات شرکت بصورت دو زبانه و« هیئت تجاری»حضور در سایت اینترنتی  -

 قابلیت جستجو در وب ، ارتباط با مشتری و همچنیر به روز رسانی خواهد داشت

رتر ب کشاورزیعضویت در گروه های مجازی مرتبط با هیئت و تعامل با سایر صنعتگران و صاحبان صنایع و خدمات  -

 برای هم افزایی و اشتراک تجربیات 

طی  ندعوت به حضور در رویدادهای مرتبط با توسعه بازار از قبیل نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی گوناگو -

 سال و برخورداری از تخفیفات ویژه اعضا 

هیئت تجاری برندهای » دو زبانه ، تحت عنوان رسمی با ضمیمه معرفی نامه ها در قالر لیست  ایجاد پروفایل تبلیغاتی -

 که میتواند برای پیشبرد اهداف فروش شرکت در داخل و خارج کشور مفید و موثر باشد«  ایران کشاورزیبرتر 

G-STIاستفاده از خدمات پیشرفته استراتژی بازاریابی  - C  برند سازی ، ثبت و گسترش کسر و کار در کشورهای دیگر ،

در نظر گرفته شده « ایران  کشاورزیهیئت تجاری برندهای برتر »که بطور ویژه برای ایجاد و افزایش فروش و سود  

 است 

یر الملل مجموعه برای ثبت شرکت ، عقد قراردادهای مختلف و سایر امور استفاده از خدمات وکالی کارشناس حقوق ب -

 مرتبط که نیازمند آگاهی و اخذ مشاوره برای اعضای هیئت خواهد بود 

 



 

 : ترکیهبازار کشور -0

صادی و              از جمله  ترکیه سی، اقت سیا شاخص های موجود از لحاظ  ثبات  سو دارای باالتریر  ست که از یک  سایه ا شورهای هم ک
مقصد   دارد. فلذا به عنوان اقتصادی  بسیار مطلوبی با جمهوری اسالمی ایران   -امنیتی است و از سوی دیگر روابط راهبردی سیاسی    

گذاران، تامیر کنندگان، تولیدکنندگان، بازرگانان و سازمان های مختلف   ی محصوالت و خدمات،  همواره مورد توجه سرمایه  صادرات 
 کشور، قرار داشته است.  

شاورزی ترکیه صنعت   شور،    یک، به عنوان  ک صادی بزرگ ک شور       بخش اقت صاد تجاری ایر ک سیار بزرگی در اقت سطح  دسهم ب ر 
رای سییاالنه پذیر حوزه، ایر کشییور در ای ایجاد می کند به گونه ای که به واسییطه فرفیت های بسیییار باالی ملی و بیر المللی 

سیار زیادی از سرمایه گذاران و   تعداد مینه یر زکه در ایر کشور در ا  نمایشگاه هایی می باشد و  بهره برداران محصوالت و خدمات  ب
سیا، قفقاز و اروپا می باش   برگزار می گردد، جز تاثیرگذارتریر  یه دروازه . همچنیر کشور ترک دنو مهم تریر نمایشگاه های منطقه اورا

 . آفریقا محسوب می شودت کشاورزی به بازارهای بکری نظیر اصادراتی محصوالت و خدم

از چه خدماتی بهره مند  0202 کیهتر کشاورزینمایشگاه صنعت هیئت تجاری -2

 خواهند  د؟

قرارخواهند گرفت، از مزایا و  1041 ترکیهکه در لیست هیئت تجاری  ایرانی کشاورزیکلیه شرکت ها و صنایع مختلف برند 

بهره مند خواهند شدخدمات ذیل   

  و انتخاب تنها یک شرکت از  ترکیهبررسی دقیق تاریخچه، محصوالت و خدمات شرکت و امکان سنجی حضور در بازار

 جهت حضور در لیست نهاییبخش های مختلف 
  شگاه در نمای محصوالت و خدمات شرکت برای ارائه متناسر با( ترکیو ،زبانه )انگلیسی دومحتوای  تولیداماده سازی و

  ترکیه کشاورزیصنعت 
  حقیقی و یا مجازیبرگزاری ورکشاپ های اماده سازی نمایندگان جهت حضور در نمایشگاه ها بصورت 
  ارتباطی شبکه هایبرگزاری جلسات گروهی برای هیئت تجاری جهت هم افزایی صنفی، بررسی تجارب و ایجاد 
  و انگلیسی) زبانه دوئت تجاری بصورت شرکت های لیست منتخر هیطراحی و ساخت بروشور های جمعی از تمام 

 (ترکی
  برای هر شرکت مشتمل بر محصوالت و خدمات کامل  بطوریکههیئت تجاری  امرتبط بطراحی و ساخت سایت اینترنتی

 ر خواهد گرفت. کلیه شرکت کنندگان نمایشگاه قرا در اختیار QRبوده و با ایجاد یک کد 
  به ویژه ایجاد یک پروفایل منحصر بفرد در شبکه های مجازیlinkedin  وInstagram   ایر هیئت در  پروموشرو

 ارتباط با مشتریان  CRMیک شبکه فروش مجازی مرتبط و تسهیل  ایجاد، ایران کشاورزی قالر برتریر های صنعت 

  جهت درج در بخش های تبلیغاتی و مکاتباتیرسمی حمایتی برای شرکت های منتخر  نامه معرفیو ارائه تهیه 
  اختصاصی هیئت تجاری ایران با فضای مناسر جهت برگزاری نشست های  فضایایجادB2B ،B2C  ساخت رول آپ، و

 محصوالت هیئت تجاری اپوستر و ...  مرتبط ب
  ایران  کشاورزیبرندهای یئت تجاری  منتخر ه فضای اختصاصیجهت بازدید از  ه ایترکیدعوت از مسئولیر بلندپایه 
 میزمذاکرات اختصاصی برای هر شرکت  اماده سازی 



 

 ی معرفی شرکت های لیست، جهت پخش در صفحه نمایش بزرگ اختصاصی هیئت تجاریاخت تیزر ویدئویس 
 رات مذاکبرای تمامی ساعات حضور در نمایشگاه و تسهیل  و ترکی  بهره مندی از  لیدر مسلط به زبان های انگلیسی

 هیئت تجاری
  پرسنل بهره مندی ازinformation desk   و هماهنگی حضور هیئت تجاری مسلط به زبان جهت معرفی متخصص

 در فضای اختصاصی هیئتبازدیدکنندگان 
  استفاده از خدمه پذیراییVIP از بازدیدکنندگان    

  ترکیهکشور  ها و بازرگانان فعال صنعت کشاورزی شرکتنشست های تخصصی با 

 گروه های کا یی عمده نمایشگاه -4 

د، ، کوو نهاک ، نشا، بذرتولیدات و حفاظت گیاهی

 کش، آفت کش و میکروب کشقارچ 

 

 و ، نگهدارینعت ب ته بندیص ، مواد اولیه و خدماتقطعات 

 توزیع

اسو، )، طیور و ماهیدامپرور   ژینتیکی و بیولوژبیوتکنولوژی، بهبود  سبز گلخانه و فضایصنعت 

گوسفند، بز، بوفالو، مرغداری، 

 ( ماهی و ... زنبور ع ل،

 

نهاده لوله و اتوا ت و انواع پمپ، بیاری و آ

 های مرتبط

ما ین ا ت و تجهیزات ادوات، 

 کشاورزی

نهاده های دامی و تجهیزات 

 دامداری

 

اطالعات آخرین دوره نمایشگاه  -5  

 بازدیدکننده 259710

 

 غرفه)مشارکت کننده(1247

 

 کشور مشارکت کننده  72

 

 

زمانی و مکانی برنامهاطالعات -6  

 

 ایرانی کشاورزی توسعه بازار  رکت ها و برندهای  برنامهعنوان 

 (ازمیر)0202 ترکیه کشاورزی صنعت نمایشگاه در هجدهمین 

 

    0202  فوریه 5الی   1 برنامه تاریخ میالدی

 1421 بهمن 16الی   10 برنامه تاریخ  م ی

 FAUR IZMIR TURKEY مصل برگزاری



 

برنامه زمانبندی ثبت نام-9  

 

 هزینه ثبت نام-8

 

 برنامهخدمات -7

 وضیصات تکمیلیت خدمت خدمات

ی*
وم
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ت 
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خ

 

 ، رواز مستقیم یا غیر مستقیمپ ازمیر-هواپیما رفت و برگشت تهرانبلیط 
 انتخاب از بیر بهتریر پروازهای موجود در تاریخ مد نظر برگزاری رویداد

 ---------------------------------- ترانسفر بیر فرودگاه تا هتل محل اقامت

 اقامت در هتل های چهار ستاره به همراه صبحانه، 
 دوتخته توییر یا دابل

 نمایشگاهبرگزاری بهتریر هتل های نزدیک به محل در   شر 6و  روز 7قامت ا

 

  بیمه مسافرتی

ی
ص

صا
خت

و ا
ی 

ص
ص

تخ
ت 

دما
خ

 

در  برگزاری ورکشاپ های آماده سازی برای حضور
 ترکیهمارکت کشور 

به همراه برگزاری جلسات گروهی هیئت تجاری به منظور هم افزایی صنفی و حرفه 
 ای

به  0402  ترکیه کشاورزیحضور در نمایشگاه  صنعت 
 روز  5مدت 

 ه همراه ترانسفر روزانه رفت و برگشت از هتل به محل برگزاری نمایشگاهب

به منظور ارائه محصوالت  اختصاصی تامیر  فضا و میز
 منتخر تجاری هیئت اعضایو برگزاری جلسات 

 کشاورزی برندهای

مبلمان های مناسر، پرسنل پذیرش حرفه ای،   به همراه دیزایر اختصاصی، تامیر

  VIPخدمه پذیرایی 

  ترکی)کاتالوگ( انگلیسی و طراحی و چاپ کتاب
 منتخر تجاری هیئت اعضایمحصوالت و خدمات 

 کشاورزی برندهای

برندهای برتر ساخت و ساز ایران در ایر کتاب به زبان  انگلیسی و  عضای  پاویون ا
معرفی خواهند شد. )از هر گروه کاالیی تنها یک برند برتر انتخاب و معرفی  ترکی

 خواهد شد(

 هیئتتهیه  معرفی نامه رسمی حمایتی برای اعضای 
 کشاورزی برندهای منتخر تجاری

 --------------------------------- 

 تجاری هیئت اعضایت تیزر ویدئویی معرفی ساخ
و پخش در نمایشگرهای  کشاورزی برندهای منتخر

 بزرگ هیئت ایران  

--------------------------------- 

تکمیل فراخوان 

 اولیه

 کمیل فرم ثبت نام اولیهت  1041 دی  15الی   آذر 1از تاریخ  

  برنامه هزینه %54واریز 

 مورد نیاز رایه کلیه مدارک ا   1041  بهمر  1  الی دی  15از تاریخ  تکمیل ثبت نام 

  بر اساس اعالم قبلی ستاد  برنامه هزینه  %144واریز 

  یورو 1205 کشاورزیاعضای هیئت تجاری منتخب برندهای 



 تجاری هیئت اعضایتولید پروفایل منحصربفرد ار 
در شبکه های مجازی کشاورزی  برندهای منتخر

linkedin   وInstagram 

--------------------------------- 

 تجاری هیئت اعضایطراحی و نصر رول اپ و استند 
 در فضای برگزاری جلسات کشاورزی برندهای منتخر

--------------------------------- 

زبانه برای معرفی  دوطراحی سایت تخصصی 
محصوالت و خدمات پاویون برندهای برتر ساخت و ساز 

 ایران

--------------------------------- 

چاپ تفکیک شده کارت های ویزیت برای پاویون به 

 ورود به سایت  Code   QR همراه

--------------------------------- 

 ---------------------------------   B2Bهای نشست برگزاری 

در تمام طول مدت  ترکیهای مسلط به حضور لیدر 
 برنامه

 مذاکرات تجاری و بازدید تخصصی از نمایشگاهسهیل ت

 ---------------------------------- ارائه گواهینامه بیر المللی حضور در نمایشگاه  

  کلیه خدمات عمومی تور توسط شرکت گردشگری مورد تائید ستاد برگزاری صورت می پذیرد 

  ثبت نام  اولویت، نمایشگاهی یمحدودیت فضابرنامه ریزی صورت گرفته برای توسعه بازار مشارکت کننده و با توجه به

  .  اشندبا مجموعه هایی است که دارای مزیت رقابتی برای صادرات محصوالت و خدمات خود ب

  وجود خواهد داشت.  برنامهحسب درخواست مشارکت کنندگان، امکان ویژه سازی برخی از خدمات. 

 ماهه، کارت واکسن دیجیتال )حداقل دو  6دارک  مورد نیاز تکمیلی  عبارت است از:  پاسپورت با اعتبار م

کارت ملی و شناسنامه، بروشور و کاتالوگ از زمینه کاری بازدید کننده، تکمیل فرم ثبت نام  و دوز(، کپی 

 مقررات حضور در تور و نمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اولیهفرم ثبت نام -14

  عنوان شرکت یا برند )به انگلیسی(  عنوان شرکت یا برند )به فارسی(
 نوع فعالیت:  

      تولید کننده داخلی 
   واردکننده 
   مشاور 
   پیمانکار و مجری 
     دارای نمایندگی  از شرکت های خارجی 
  دانش بنیان        
سایر           

 توضیحات: 

 :زمینه فعالیت

 
 تاریخ ثبت:

 شماره ثبت:

 وب سایت:

 :شماره تماس دفتر مرکزی

 :نشانی دفتر مرکزی

 نوع مشارکت
 ایران هستم. کشاورزیمایل به ثبت نام در هیئت تجاری برندهای برتر  

مشارکت  نام و نام خانوادگی
 )فارسی(کننده در رویداد 

مشارکت کننده در  نام و نام خانوادگی 
 )انگلیسی(رویداد 

 

  شماره شناسنامه  کد ملی

  شماره پاسپورت  تاریخ تولد
  شماره تماس ثابت   سمت سازمانی

  پست الکترونیکی   همراه تلفرشماره 
شماره تماس نماینده تام الختیار 

 یا رابط )در صورت لزوم(
  مشارکت کننده در رویداد: نشانی 

 .تکمیل و ارسال گرددمستقل در صورت وجود تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان از هر مجموعه، برای هر یک از آن ها می بایست فرم به صورت *

 

 

 

سبزلند: مجری  
 11،  ساختمان امین، طبقه دوم، واحد 6ی، پالک طهرتهران، خیابان دولت، خیابان م نشانی:

1712-1278226/  121-66271221/   121-22166122های تماس: شماره  

1712-1278226واتس اپ،  تلگرام و بله:    

www.sabzland.ir                                                                                                                                        
sabzlandmail@gmail.com 

ا، نمایشگاه هتورهای مسافرتی و حضور در مقررات و شرایط عمومی حضور در این رویداد و  بندهای ذکر شده در فرم های ثبت نام  کلیه 

 مورد پذیرش و تائید است              

 و امضا، مهر تاریخ                             

http://www.sabzland.ir/

