درباره نمایشگاه Growtech Eurasia 2014
 Growtech Eurasiaبه عنوان مهمترین عرصه صنعت کشاورزی ترکیه برای چهاردهمین بار نمایشگاه گلخانه های بین المللی
 ،تجهیزات و تکنولوژی های کشاورزی را برگزار می کند.
 Growtech Eurasiaاز سال  1002به عنوان یک نمایشگاه تخصصی کشاورزی میزبان بازدیدکنندگان و شررکت کننردگان
زیادی از اروپا و کشورهای خاورمیانه – از آفریقای جنوبی تا جماهیر ترک بوده است.
در نمایشگاه  Growtech Eurasiaکه هر ساله در صحنه های بین المللی با سروصدای بیشتری به صورت مستمر در حال رشد
می باشد بخش مخصوصی به عنوان (( ماشین های کشاورزی و دامپروری)) در نظر گرفته شده است.محصوالت و خدماتی که
در زمینه های گلخانه  ،تجهیزات و تکنولوژی های کشاورزی ،سیستم های آبیاری  ،کاشت بذر  ،جوانه و نهرال و کشراورزی
ارگانیک به صورت ملی و بین المللی به موفقیت رسیده اند را می توانید دنبال کنید.رویدادهای جالبی در انتظار افرادی که
با کشاوررزی و دامپروری سرکار دارند در بخش (( ماشین های کشاورزی و دامپروری)) می باشد.
در سال  1022در یک زمین به مساحت  200000متر مربع با بیش از  000شرکت کننده ملی و بین المللی بیشرتر از 400127
بازدیدکننده داشته است .مطابق هر سال نمایشگاه  Growtech Eurasiaدر مسیر پیشرفت صنعت کشاورزی فعالیرت هرای
بسیاری در نظر گرفته شده است  .امسال برای هفتمین بار جوایز کشاورزی  Growtechدر حین برگزاری نمایشرگاه اهرداء
خواهد شد.
به مانند سال های گذشته برنامه سمینارهای گستردهای از سوی سازمان ها و شرکت های ترک پیشرو در صنعت کشاورزی در
ارتباط با تجربیات خود و همچنین معرفی کاربرد به روز کشاورزی مدرن در مدت نمایشگاه برگزار خواهد شد که نه تنها توجه
تولیدکنندکان و کارآفرینان بلکه برای دانشگاهیان و دانشمندان مرتبط با صنعت کشاورزی را نیز جلب خواهد کرد.
به امید اینکه همه شرکت های صنعت کشاورزی و بازدیدکنندگان تجربه خوبی داشته و شاهد یک گستره قوی تجاری در ایرن
نمایشگاه تخصصی بین المللی باشند.

نمایه بازدیدکنندگان


کشاورزان-تولیدکنندگان-نمایندگی های فروش



صاحبان گلخانه



صاحبان کسب و کار کشاورزی



خریداران بالقوه برای توسعه کشاورزی ((زیر پوشش و باز))



توزیع کنندگان منطقه ای شرکت های واردکننده



نهادهای کشاورزی و اتحادیه های صنفی مرتبط با کشاورزی و سازمانهای غیردولتی



نهادهای دولتی در بخش کشاورزی  ،مدیران سازمان ها و کارشناس ها



بازدیدکنندگان خارجی که قصد سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی ترکیه دارند



دانشگاه ها



مطبوعات

چرا ازاین نمایشگاه بازدید میشود؟
 GROWTECH EURASIAحرفه ای ترین و با کیفیت ترین نمایشگاه در زمینه گلخانه های بین المللی و تجهیزات کشاورزی
و نمایشگاه تکنولوژی در ترکیه می باشد.
(دیدن  ،شنیدن  ،در محیط بودن و یادگرفتن و آشنا شدن)
به واسطه این نمایشگاه بخش کشاورزی و بخش های مختلف زیر مجموعه داخلی و خارجی  ،کشاورزان ترک،واردکنندگان و
توزیع کنندگان باهم دیدار کرده و همچنین شرکت های مختلف در سطوح مختلف را میتوان یکجا دید.
در طول برگزاری نمایشگاه  ،شرکت های مختلف داخلی و خارجی می توانند با تکنولوژی های جدید و محصوالت و روش
های جدید کشاورزان ترک آشنا شده و مبادله اطالعات مابین آنها صورت گیرد.
شرکت کنندگان می توانند محصوالت جدید و توسعه یافته خود را از طریق نمایشگاه به کاربران بخش کشاورزی معرفی
نمایند.
با برگزاری سمینارهای آموزشی و نشست های علمی انتقال اطالعات بین بخش های تولید کننده (تولیدکنندگان) و افزایش
دانش و توسعه دیدگاه و مبادله اطالعات امکان پذیر میگردد.

این نمایشگاه نقطه تالقی شرکت های تولیدکننده محصوالت کشاورزی اعم از دانه و کود و دارو و دیگرمصالح کشاورزی و
نمایندگی های فروش و زیر مجموعه های آنها می باشد.
این نمایشگاه را می توان محل گرد آمدن تمامی شرکت های فعال در صنعت کشاورزی نامید.
شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در منطقه آنتالیا را دارند ،می توانند شرکت های کشاورزی پیشگام در این صنعت را
یکجا ببینند.
این نمایشگاه درابتدای کار خود به صورت متوسط و در ادامه فعالیت در منطقه اوراسیا قویترین و گسترده ترین و کارآمد
ترین نمایشگاه بین المللی می باشد و ما اطمینان داریم که شما نیز دلیل های زیادی برای دیدار از این نمایشگاه می توانید
داشته باشید.

دسترسی به منطقه نمایشگاه

