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معرض الفاكهة والخضار ومنتجاتها والزراعة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية
Fruit, Vegetables and Products, Agriculture, Packaging and Logistics Exhibition
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عدد المشاركين

مجموع الزوار

NUMBER OF
EXHIBITOR

TOTAL VISITORS

عدد البلدان المشاركة
NUMBER OF EXHIBITING COUNTRIES

عدد بلدان الزوار
NUMBER OF VISITING COUNTRIES

4
34

11.211
الزوار المحليين
DOMESTIC VISITORS

الزوار الدولييين
INTERNATIONAL VISITORS

10.099
1.112
البلدان المشاركة

COUNTRIES PARTICIPANT

International Business Connections Platform /منصة اتصاالت األعمال الدولية

2019
ملف القطاع الزائر
VISITOR SECTOR ANALYSIS

Fresh Vegetable and Fruit Producers 43%  منتجو الخضار والفواكه الطازجة43%
%16 أنظمة الري
 خدمات لوجستية11%
%10 أنظمة رتبيد
 ماكينات زراعية9%
منتج البذور
 ر ي%4
 البلديات والمؤسسات العامة3%
 المنظمات غب الحكومية3%
 أخرى%1

البلدان الزائرة
VISITOR
COUNTRIES

Irrigation Systems %16
Logistics %11
Cooling Systems %10
Agricultural Machinery %9
Seed Producers %4
Municipalities & Public %3
Institutions
)STO (NGO %3
Other %1

ملف القطاع المشارك
EXHIBITOR SECTOR PROFILE

 خضوات طازجة دولية22%
تجار الفاكهة بالجملة
 مستوردين17%
 مستثمرون16%
 التعبئة والتغليف13٪
 عمالء متاجر السلسلة11%
 مزارعون ومنتجون زراعيون10٪
 مديري عمولة المناقصات%4
 المؤسسات والمنظمات العامة3%
 الجمعيات-  اإلتحاد%2
 أخرى%1

International Fresh Vegetable %22
And Fruit Wholesalers
Importers %17
Investors %16
Wrapping & Packing %13
Chain Market Buyers %11
Farmer, Agricultural Producers %10
Tender Commission Managers %4
Public Institutions And Organizations %3
Associations – Unions %2
Other %1

بلغاريا

 حاالت للفواكه و ر4
)States of Fruits and Vegetables (Fresh, Dried, Frozen, Canned 4/) المعلبة، المجمدة، الجافة،الخضوات (الطازجة

?Why Participate

لماذا يجب عليكم المشاركة؟

Sector’s Gate to the World
fresh vegetable and fruit Turkey’s Antalya, known as
fresh vegetable and Turkey’s store, accounts for ¼ of
fruit export with an annual average volume of 500
million US dollars
Meeting Point of the World
Meeting Point of Europe, Middle East, Russia, Africa
and Turkish Republics
Reach Your Target at the Right Place
Producing 3 million tons of vegetable and fruit in an area of
250,000 decares as part of Turkey’s total greenhouse area of
650,000 decares, Antalya brings together all stakeholders of
.the sector to InterFresh
Visa- Free

بوابة هذا القطاع إىل العالم
تغط رب ع
،كيا
تر
ف
الطازجة
والفواكه
الخضار
مدينة أنطاليا المعروفة بمخزن
ي
ي
 مليون دوالر من صادرات الفواكه500 صادرات تركيا وحدها بمتوسط
.والخضوات الطازجة كل عام
نقطة التقاء العالم
والشق األوسط وروسيا وأفريقيا وجمهوريات ر
نقطة التقاء أوروبا ر
.البكية
ر
الوصول إىل الهدف يف المكان الصحيح
ر
250  ماليي طن من الخضار والفواكه عىل مساحة3 الت تنتج
مدينة أنطاليا ي
 إنها، ألف دونم يف تركيا650 ألف دونم يف مساحة بيوت بالستيكية تبلغ
تجمع أصحاب المصلحة ف القطاع بمعرض ر
.انبفريش
ي
تأشية
سهولة الدخول بدون
ر
 يتم توفب سهولة الوصول إىل ر:معفاة من التأشبة
الشق األوسط وأفريقيا
وبلدان رابطة الدول المستقلة (أذربيجان وبيالروسيا وأرمينيا ومولدوفا
.وكازاخستان وقبغبستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا) ودول البلقان

,Turkey Countries that are exempt from visa to enter
including Middle East, Africa and CIS Countries (Azerbaijan,
Belarus, Armenia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
.Tajikistan, Uzbekistan, Russia) have easy visa-free access

مركز الخدمات اللوجستية
تتمتع انطاليا مركز القطاع ف المنطقة بأهمية ر
اسباتيجية من خالل رحالتها
ي
. نقطة يف العالم261 البي من
وموانئها ونقلها ر

Logistics Center
Antalya, the center of sector in the region, has a
strategic importance of having direct flight from 261
points in the world as well as its ports and land
.transport

 مدينة81 نقطة التقاء
 والية مع المشاركي من81 يتم جمع المتخصصي يف القطاع داخل البالد من
وممثىل القطاع الخاص والمنظمات
خالل التعاون مع السلطات العامة
ي
.المهنية وغرف التجارة والصناعة

Meeting Point of 81 Provinces
Professionals of the sector from 81 provinces meet the
exhibitors through cooperation of domestic public
authorities, private sector representatives, professional
.organizations and chambers of commerce and industry

القسم الخاص للمعدات واآلالت الزراعية والبذور والشتالت
Seed,Seedling,Sapling and Agricultural Machinery Equipment Special Section

الندوات والمؤتمرات واالجتماعات الوطنية والدولية
NATIONAL AND INTERNATIONAL CONGRESSES, MEETINGS, PANELS

فرص األعمال في الساحة الدولية

 دول3 مشاركون من
Exhibitors from 3 Countries

Business Opportunities in International Arena

نقطة التقاء العالم

!The Meeting Point of the World

 دولة26 زوار من
Visitors from 26 Countries

نقطة التقاء أوروبا والشرق األوسط وروسيا والجمهوريات التركية

29%

26%

19%

4%

أخرى
OTHER

أفريقيا
AFRICA

آسيا
ASIA

أوروبا
EUROPE

الزوار الدوليين حسب المنطقة
International Visitors by Region

روسيا والجمهوريات التركية
RUSSIA & TURKIC COUNTRIES

2019

الشرق األوسط
MIDDLE EAST

Brings Together Middle East, Europe, CIS and Turki Countries

7%

Logistics, Storage ahd Packing Special Section /القسم الخاص بالخدمات اللوجستية والتخزين والتعبئة

15%

Exhibitor Profile

ملف تعريف المشار ر ر
كي

Fresh Fruit and Vegetable Growers and Suppliers •

• منتجي وموردينالخضوات والفواكه الطازجة

Fruit and Vegetable Processing and Storage Technologies •

• موردي تجهب وتخزين الفواكه والخضوات

Fruit and Vegetable Logistic Services •

• الخدمات اللوجستية للفواكه والخضوات

Packaging Industry •
Fresh Fruit and Vegetable Storage Companies •

• صناعة التعبئة والتغليف
،• رشكات تخزين الخضوات والفواكه الطازجة

Dried Fruit and Vegetable Producers and Suppliers •

منتج وموردي الفواكه والخضوات المجففة
•
ر ي

Seedling Producers •

منتج البذور الشتالت
•
ر ي

Plant Nutrition Producers and Suppliers •

• مصنعو وموردو التغذية النباتية

Greenhouse Systems & Equipments Producers and Suppliers •

مصنع وموردي أنظمة البيوت البالستيكية والمعدات
•
ي

Irrigation Systems & Equipments Producers and Suppliers •

مصنع وموردي أنظمة ومعدات الري
•
ي

Organic Product Producers and Suppliers •

مصنع وموردي المنتجات العضوية
•
ي

Frozen Vegetable Producers and Suppliers •
Pesticide Industry •

• مصنع وموردو الخضوات المجمدة
• رشكات األدوية الزراعية

Agricultural Seed Producers and Suppliers •

مصنع وموردي البذور الزراعية
•
ي

Seeding Technologies •

• تقنيات البذر

Agricultural Machinery&Equipment Manufacturers and Suppliers •

مصنع وموردي اآلالت والمعدات الزراعية
•
ي

Fruit Laboratory Equipment Manufactourers and Suppliers •

مختبات الفاكهة
• مصنع وموردو معدات
ر

Industrial Associations and Publications •
Certification Firms •

• الرابطة القطاعية والمنشورات
• رشكات التعليم واالستشارات القطاعية
• رشكات إصدار الشهادات

Insurance, Banking, Finance and Customs Services •

• رشكات التأمي والخدمات المضفية والمالية والجمارك

International Business Connections Platform •

• منصة روابط األعمال الدولية

Industrial Training and Consulting Firms •

Visitor
Profile

ملف تعريف الزوار

Fresh Fruit and Vegetable Importers and •
Exporters

• مصدرو وموردوالفواكه والخضوات الطازجة
• ممثلو متاجر السلسلة الوطنية والمحلية

National and Local Chain Market •
Represantatives

• الموزعون اإلقليميون ر
للشكات المستوردة

Regional Distributors and Importer Firms •

• وسطاء سوق الهال العامة يف تركيا

Wholesale Market Hall Brokers •

• المستثمرون األجانب الذين يخططون لالستثمار
ف القطاع الزراع ر
الب يك
ي
ي

Turkey Foreign Investors planning to invest in •
Merchants, Markets and Retailers

•

Purchasing Managers of Hotels and Restaurants •
Bureaucrats, Farmers, Producers and Consumers •
Universities and Academics •
Agriculture Consultants •

• التجار والمتاجر وتجار التجزئة
ر
مشبيات الفنادق والمطاعم
•
• الببوقراطيون والمزارعون والمصنعون والمستهلكون
• الجامعات واألكاديميي
• االستشاريون الزراعيون
• المهندسون زراعيون

Agricultural Engineers •

• المنظمات الزراعية

Agricultural Organizations •

• غرف مهنية زراعية

Agricultural Professional Chambers •

• منظمات غب الحكومية

Non Govermental Organizations •

• أعضاء الصحافة الوطنية والمحلية

National and Local Press Members •

مصنع وموردي اآلالت والمعدات الزراعية
•
ي

Agricultural Machinery and Equipment •

...Than Business More

رحالت ر
مباشة من  255دولة و  61رشكة طبان
والوصول إىل  2مليار نسمة يف منطقة الطبان لمدة  4ساعات
Direct Flight From 255 Cities, 61 Airlines
Companies 4 hours flight zone 2
Billion inhabitant
وكالة سياحة وسفر رسمية
.Official T.A

المؤسسات الداعمةSupported By/
الجمهورية ر
اليكية
وزارة الصناعة
والتكنولوجيا

الجمهورية ر
اليكية
وزارة الزراعة والغابات

الجمهورية ر
اليكية
وزارة التجارة

www.interfresheurasia.com

