گروههای کاالیی که می توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند
 -1انواع گلخانه های حرفه ای و خانگی ،تجهیزات و تاسیسات گلخانه ای(فن،پد ،روشنایی ،کنترل و -)...سیستمهای سرمایشی _گرمایشی
-2ادوات ،ماشین آالت و ابزارآالت باغبانی ،باغداری و فضای سبزدر زمینه (کاشت ،داشت ،برداشت ،خدمات و پشتیبانی)
-3نهاده های کشاورزی (کود ،سم ،خاک ،کوکوپیت ،پرلیت ،پیت ماس ،سایر مواد متعادل کننده ،نگهدارنده و مصرفی)
-4سیستمهای آبیاری ،وسایل ،تجهیزات و ملزومات آبیاری بارانی و قطره ای و مه پاش ،سیستم های کشت هیدروپونیک
-5مواد ،لوازم و تجهیزات جابجایی ،سورتینگ ،بسته بندی و عرضه محصوالت باغی و گلخانه ای
-6سیستمهای سردخانه ای ،ذخیره سازی و ماشین آالت فرآوری تولیدات باغی و گلخانه ای
-7انواع گلدان ،زیر گلدانی ،فالورباکس ،فرفوژه ،سینی نشا ،آب پاش پالستیکی ،سفالی ،سرامیکی ،چوبی و فلزی
-8انواع گلهای شاخه ای،گلدانی،گیاهان آپارتمانی ،گیاهان صنعتی و فراورده های گیاهی ،گیاهان گوشتی (کاکتوس ها) ،قارچ خوراکی
-9انواع گیاهان فضای باز ،درخت و درختچه های مثمر و غیرمثمر و انواع بذر ،پیاز ،قلمه ،نشا و نهال
 -11مراکزکشت بافت ،آزمایشگاه های آب وخاک ،کلینیک های گیاه پزشکی ،پارکهای علم و فن آوری و خدمات پشتیبانی گیاهی
 -11فروشگاههای عرضه گل و گیاه ،طراحی فضای سبز ،محوطه سازی ،مبلمان ،آالچیق ،آب نما ،و سایر محصوالت زیباسازی محیطی
-12انواع سبد و وسایل تزیین گل و گیاه چوبی و حصیری ،لوازم ،مواد ،خدمات تزیین گل ،تجهیزات و ملحقات دکوراسیون گل و گیاه و گل آرایی ،وسایل
نگهداری و عرضه گل و گیاه (انواع ظروف ،جام و گلدان ازجنس سفال ،سرامیک ،شیشه ،چوب ،سنگ وغیره)
-13انواع کارتن ،جعبه و سبدهای میوه پالستیکی و چوبی و مقوایی جهت نگهداری و عرضه میوه ،تره بار ،سبزی و صیفی
 -14شرکتهای بازرگانی وصادراتی محصوالت باغی وگلخانه ای و تامین کنندگان نهاده های باغبانی
 -15دانشگاهها و مراکز علمی -تحقیقاتی مرتبط با رشته باغبانی و زیر گروههای مربوطه ،آموزشگاههای گل و گیاه و گل آرایی
 -16اتحادیه ها ،انجمن ها ،تعاونی ها ،بازارهای عرضه و توزیع گل و گیاه وسایر گروهها و تشکلهای مرتبط با صنعت گل و گیاه و باغبانی
 -17سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی مرتبط ،ادارات زیباسازی و فضای سبز شهرداریها
 -18بانکها ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای حمل و نقل و سایر موسسات ارائه دهنده خدمات و پشتیبانی از تولیدات گیاهی
 -19نشریات تخصصی ،کتاب ها ،نرم افزارهای رایانه ای ،مراکزاطالع رسانی و سایتهای اینترنتی مرتبط

فرم پیش ثبت نام
اولویت ثبت نام وجانمایی با شرکتهایی است که جدول زیر راتکمیل وبه آدرس ایمیلهایinfo@khazareurasia.ir
 khazareurasia@gmail.comارسـال و یا به شماره  121-88761725فکـس نمایند ،برای کسب اطالعات بیشتر بـا شماره های
 121-88741913و  121-88765413تماس حاصل فرمایید.
شهر محل استقرار شرکت:
نام مدیرعامل:
تاریخ تکمیل 31 / / :نام شرکت:
تلفن:
موضوع فعالیت:

فکس:

تلفن همراه:

ایمیل:

کد  /کدهای گروه کاالیی:

متراژ مورد نظر:

فـرم ثبت نام ،شرایـط حضور و کلیه اطالعـات تکمیلـی در کانال  https://telegram.me/KhazarEurasiaFlowerEventو وب ســایت
 www.khazareurasia.irدر آینده نزدیک قابل دسترسی خواهد بود.
هزینه مشارکت برای تولیدکنندگان داخلی به صورت ریالی محاسبه خواهد شد ،کــه پس از تعیین نرخ ازسوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی
ایران جزییات آن در فرم ثبت نام قطعی اعالم می گردد.

((ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران سبز))

