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آبزیان  طیور،  دام،  المللی  بین  نمایشگاه  چهاردهمین 
دامپزشکی  پاویون  اولین  با  همزمان  وابسته  صنایع  و 
مشهد از 20 الی 23 تیرماه از ساعت 16 الی 22در نمایشــــگاه بین 

المللی مشهد برگزار شد.
 این نمایشگاه با هدف معرفی کاالها و محصوالت جدید، ایجاد 
فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین، آشنایی با 
آخرین دستاوردها، ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری 

و … همواره مورد توجه بوده است .

مجموعه نمایشگاه بین المللی مشهد یکی از بزرگترین و فعالترین 
مجموعه های نمایشگاهی کشور است که مرکز تبادالت اقتصادی 
بین استانهای همجوار و کشورهای همسایه بخصوص افغانستان، 
ترکمنستان و تاجیکستان می باشد. استان خراسان  با تولید بالغ بر 
2.5 میلیون تن خوراک دام و تولید گوشت قرمز در رتبه اول کشور 
و با داشتن حجم بسیار باالی صادرات نهاده ها و داروهای دامی 
و فراورده های خام دامی؛ بستر مناسبی را برای تبادالت تجاری و 

پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری اقتصادی دارا می باشد.

اطالعات نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد 97

مکان برگزاری: 
نمایشگاه بین المللی مشهد

زمان برگزاری:
 20 الی 23 تیر ماه

ساعت بازدید:
 16 الی 22

مساحت نمایشگاه: 
14000 متر

متراژ فضای واگذار شده 
نمایشگاهی:

 5089 متر مربع

تعداد مشارکت کنندگان:
  120 شرکت

تعداد بازدیدکنندگان:
بیش از 9000 نفر

هیات تجاری بازدید کننده: 
سه هیات تجاری از کشور 
افغانستان )والیت هرات، 

کابل، قندهار(

نمایندگان خارجی:
 از کشورهای ترکیه ، آلمان ، ایتالیا و چین

مــروری بر نمایشـــگاه

اطالعات چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد 97

ماشیــن آالت صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان •
ماشیــن آالت و تجهیزات وابسته صنعت گاوداری  •
تجهیـــزات جوجه کشی و مرغداری و صنایع وابسته   •
سیستم های توزین، تهویه ، سردخـــانه و برودتی •
خوراک دام، طیــــور و آبزیان- افزودنی ها و مکمل ها •
تامین کنندگان و تولیدکنندگان صدف های معدنی،                    •

       دانه های روغنی، نهاده ها و پودر چربی

تولیدکنندگان دارو و نهاده های تغذیه ای •
تولیدکنندگان و تامین کنندگان واکسن ها و سرم های دامی •
پرورش دهندگان انواع دام سبک، سنگین، زنبور عسل و آبزیان •
 تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصوالت اصالح نژاد •
موسسات آموزشی و مشاوره مرتبط با صنعت •

زمینه های فعالـیت مشارکت کنندگان: 
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در این نمایشگاه 120 شرکت توانمند حضور یافته و به ارائه دستاورد ها و توانمندی های خود پرداختند.

بخش ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته:  در این حوزه 90 شرکت در سالن فردوسی جانمایی شدند.  
بخش خوراک دام، افزودنی ها و دارو:  30 شرکت از فعالین بخش تولید و تامین کنندگان در سالن عطار حضور پیدا نمودند.  

اتحادیه ها و انجمن های داخلی: از آنجایی که حمایت از صنعت داخلی و تولید ملی یکی از رسالت های ما در نمایشگاه ها می باشد، در   
چهاردهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته میزبان اتحادیه ها و انجمن های متعددی بودیم؛ بیش از 35 تشکل از سازمان 
ها، اتحادیه و انجمن در این نمایشگاه به مساحت 950 متر مربع حضور پیدا کردند. همچنین باعث افتخار بود که در فضایی اختصاصی  

به صورت پایون تخصصی میزبان  اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی بودیم.

جناب آقای دکتر کیخا          •
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای دکتر رفیعی پور       •
ریاست سازمان دامپزشکی کشور

 کشورجناب آقای مهندس مزروعی •
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

جناب آقای دکتر گرمابی   •
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

جناب آقای  دکتر رزاقی •
دبیرکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر فرهمند •
مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر موافق قدیری •
رییس انجمن صنایع دام و طیور ، خوراک و صنایع 

وابسته

جناب آقای دکتر شریعتی •
مدیر کل اداره دامپزشکی استان خراسان رضوی 

جناب آقای مهندس حاجی مجتهد •
معاونت امور تولیدات امور دامی سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان رضوی

جناب آقای دکتر خسروی •
معاون رییس سازمان مهندسی کشاورزی 

خراسان رضوی

آقای عبدالصبوررحمانی •
رئیس صنعت کشاورزی ودامپروری افغانستان درهرات

آقای ضیاء الحق رحمانی •
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار والیت هرات

هیات تجاری از کشور افغانستان  •
نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر

مدیـــران و اعضــــــــای هیـــــــات  مـدیــــره  •
 اتحادیه های مرتبط از سراسر کشور

جناب آقای سبحانی فر  •
نماینده شهر سبزوار

جناب آقای مهندس میرزایی •
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

جناب آقای دکتر رسولیان •
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسان رضوی

جناب آقای فرهام یورولماز  •
 سرکنسول ترکیه                                        

جناب آقای دکتر سید نوراهلل راغی •
 سرکنسول افغانستان 

جناب آقای دکتر کوشکی •
رییس سازمان نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی

مقامات و مسئوالنی که از نمایشگاه بازدید نمودند:

مقایسه مشارکت کنندگان استانی و غیر استانی )نمودار شماره 1(
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نظرات
 مشارکت کنندگان

جناب آقای دکتر دهقان
 عضو هیات مدیره و موسس شرکت تعاونی کیمیا دانش الوند

نمایشــگاه مشــهد خوشــبختانه یکی از نمایشــگاه های پر اســتقبال 
بــود و هــم از نظــر نحــوه طراحــی ســالن هــا و هــم از نظــر بحــث اطــالع 
رســانی  عملکــرد رضایــت بخــش و قابــل قبولــی داشــت. عــالوه بــر 
اســتقبال عمــوم، تیــم هــای تخصصــی بســیار خوبــی نیــز از کشــورهای 
افغانســتان و همچنیــن  تیــم هــای تخصصــی از بدنه های مختلف صنعت 
در ایــن رویــداد حضــور داشــتند کــه ایــن باعــث رونــق بهتر نمایشــگاه شــد.

جناب آقای دکتر صراف
 مدیــر عامل محترم اتحادیــه گاوداران 

و دامــداران صنعتــی خراســان رضوی

ســال  بــه  نســبت  امســال  بازدیدکننــدگان 
تــر بودنــد و حضــور  گذشــته بســیار تخصصــی 
بــه  خارجــی  کشــورهای  تجــاری  هــای  هیــات 
خصــوص کشــورهای افغانســتان و چیــن بســیار 

بــود. بخــش  رضایــت 

جناب آقای مهندس سلحشور
 مدیرعامل هلدینگ گوهر دانه :

ایــن نمایشــگاه فرصــت بســیار خوبــی بــود تــا شــرکت هــای تولیــدی 
بتواننــد تولیــدات خــود را بــه نمایش بگذارنــد. ضمن آنکه محل 
مناسبی برای تبادالت اطالعات با مشتریان و تولیدکنندگان 
دیگری که در ســطح کشــور فعالیت می کنند، به وجود آورد.



بازدید کنندگان نمایشگاه به تفکیک استان 
به جز خراسان رضوی ) نمودار شماره 4 (

مقایسه بازدیدکنندگان نمایشگاه به
 تفکیک استانی و خارج از استان )نمودار شماره3(

شغل بازدیدکنندگان نمایشگاه )نمودار شماره 5(

بازدیدکنندگان خارجی:

 از کشورهای روسیه ،افغانستان، ترکمنستان ، چین، عراق و ترکیه

خراسان رضوی
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دامپزشک دامدار سایر صاحب داروخانه مدیر تولید مشاور مهندس نماینده وارد کننده

بازدیدکنندگان نمایشگاه به تفکیک زمینه فعالیت )نمودار شماره 6(
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هدف بازدیدکنندگان از بازدید نمایشگاه )نمودار شماره 7(

اخذ نمایندگی بازدید خرید تجارت به دنبال تمام موارد
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تجزیه و تحلیل بازدید کنندگان



برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و دوره های علمی تخصصی بین المللی
دستاوردهای  دیگر  از  آبزیان  و  طیور  دام،  صنعت  با  مرتبط  سمینار  آموزشی،  کارگاه  برگزاری 7 
برگزاری نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته 97در جهت شناسایی و معرفی 

خدمات و محصوالت نوین این صنعت و همچنین رشد فعالیت های صادراتی کشور بود. 

 )GMP +( همایش یک روزه جي ام پي پالس          
  با موضوع  شرایط مطلوب تولید در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان از نظر اصول بهداشتی برای 
مکان یابی، جانمایی داخلی، تجهیزات و کارکنان  همراه   با ارائه گواهینامه رسمی موسسه )  +GMP با 

  )IFIAهمکاری انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

           برگزاری نشست و هم اندیشی در خصوص ماده 18 و 19 قانون دامپزشکی کل کشور 
با همکاری معاونین و روسای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور و صاحبان صنعت 

خوراک دام

            سمینار ایمنی شناسایی طیور با همکاری سازمان نظام دامپزشکی خراسان رضوی 
همراه با امتیاز باز آموزی

 
             سمینار بررسی بیماری های تنفسی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی خراسان رضوی

 همراه با امتیاز باز آموزی 

            سمینار اقتصاد صنعت دامپروری
  با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

         افزودنی های خوراکی نوپدید و موارد مصرف عملی آنها در تغذیه طیور
 با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

  B      B میز تخصصی و جلسات          
با هیات های تجاری و عقد قرارداد و برگزاری تور بازدید از مجموعه های صنعتی شرکت های حاضر در 

نمایشگاه

2

جهت مشاهده بازتاب تبلیغات در روزنامه ها ، ماهنامه ها و مجله های تخصصی ، شبکه های مجازی به 
سایت نمایشگاه مراجعه کنید

برنـــامــه های جانبــــی

1

2

3

4

5

6

7

گزارش اخبار تولیدی و بازتاب رسانه ای:



اطالع رسانی و تبلیغات
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از جمله ابزارهای موفقیت یک نمایشگاه بحث تبلیغات نمایشگاه می باشد، که با توجه به 
اهمیت این موضوع تبلیغات و اطالع رسانی نمایشگاه از مدت ها قبل از شروع نمایشگاه 

آغاز شد که به صورت موردی اشاره می گردد:

از  تبلیغات و فعالیت های رسانه ای گسترده در شبکه های مجازی و تولید بیش  انجام 
150پست و تیرز تبلیغاتی در کانال و سایت و صفحه رسمی اینستاگرام نمایشگاه 

اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه قبل و در طی ایام نمایشگاه در سایت های  تخصصی 
خبری، مجالت و نشریات تخصصی دام و طیور از جمله سایت تخصصی آی تی پی نیوز، 

خبرگزاری فاخته نیوز، پیک دامپرور، مجله بازار دام و طیور، نشریه سیمای دامپزشک و...
نصب بیش از 250 بنر آویز در میادین اصلی منتهی به ادارات و مراکز دامپزشکی و مرغداری 

و دامداری  ها ی شهرستان های بیرجند ، گناباد، تربت حیدریه، بجنورد و...
نصب بیش از 100 استند ورودی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان های همجوار از جمله 

بردسکن، خواف، گناباد و...
ارسال بیش از 20،000 پیامک چند دوره به فعالین و متخصصین صنعت دام و طیور، آبزیان 
از  بازدید  و  مشارکت  جهت   )... و  دامپزشکان  مرغداران،  دامداران،  فارمداران،  ازجمله 

نمایشگاه توسط خود شرکت 
ارسال بیش از 42000 پیامک چند دوره به فعالین  این صنعت جهت مشارکت و بازدید از 

نمایشگاه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
ارسال بیش از 10،000  پیامک چند دوره به فعالین این صنعت جهت مشارکت و بازدید از 

نمایشگاه توسط اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
ارسال بیش از 40،000 پیامک چند دوره به فعالین این صنعت جهت مشارکت و بازدید از 

نمایشگاه توسط خبرگزاری آی تی پی نیوز
ارسال  بیش از 30،000 کارت دعوت ویژه به سازمان ها ونهاد های مرتبط از جمله سازمان 

جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، اداره کل  دامپزشکی استان خراسان رضوی و ...
ارسال کارت ویژه بازدیدکننده متخصص به اتحادیه ها و انجمن های مرتبط در استان های 

همدان، اصفهان، قزوین، البرز و  همچنین تشکل ها و اتحادیه های استان های همجوار
توزیع بیش از 35،000 کارت بازدیدکننده متخصص در سراسر کشور

نصب بیش از 700 بنر آویز در سطح شهر مشهد
پخش اخبار نمایشگاه از شبکه استان خراسان رضوی
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