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 اطالعات 

 نمایشگاه

از سراسر جهان در  F&B بزرگترین نمایشگاه جهان در زمینه غذا و نوشیدنی میباشد. این رویداد از متخصصانGulfood نمایشگاه

تامین  5000کشور دنیا گسترش داد و میزبان  120را در میان بیش از  F&B روزنمایشگاه استقبال میکند. این رویداد تجارت 5طی 

 م ها و آخرین فناوری ها که آینده غذا و نوشیدنی جهان را شکل میدهند، میباشند. کننده مواد خام و مواد اولیه را برای نمایش طع

 www.gulfood.com    سایت نمایشگاه

 محصوالت

 نمایشگاه

نوشیدنی ) آب میوه های کم شکر، نوشیدنی های خنک فشرده شده، نوشیدنی های کم شیرین یا بدون شکر، نوشیدنی های گیاهی و 

طبیعی مانند عسل و آگوا ساخته میشوند.(،لبنیات)لبنیات بدون الکتوز با حداقل حساسیت غذایی، محصوالت  دست ساز که با مواد

لبنی ارگانیک، محصوالت لبنی طعم دار شده، محصوالت با بسته بندی راحت و آسان، محصوالت لبنی با هدف مصرف توسط 

روغن) روغن از منابعی مانند سبزیجات، آجیل ها و ماهی با  کوکان که دارای مغذی و مناسب برای کیف غذا میباشد.(،چربی و

حداقل چربی، کلسترول و کالری، محصوالت با حداقل تاثیر پردازش ) آنهایی که در حرارت باال قرار نگرفته اند و مواد مغذیشان 

متی ) محصوالت وگان و عاری باقی مانده است مانند روغن زیتون ویرجین، روغن نارگیل خام، روغن گردوی سرد فشرده شده(،سال

از گلوتن با پروتئین های گیاهی، محصوالت با کالری بسیار پایین، محصوالتعاری از مواد مصنوی مانند شیرین کننده ها، غذاهای 

ه افزایش طول عمر مانند روغن آواکادو و میوه اژدها(،غالت ) به عنوان گزینه ای ارزانتر از گوشت در میان مصرف کنندگان و ب

عنوان یک مواداولیه مکمل با پروتئین و فیبر باال و عاری از گلوتن و...(،گوشت و مرغ ) گوشت حالل، محصوالت ارگانیک و طبیعی 

 که دارای بهبود دهنده نیستند.، گوشت محلی(،غذای جهانی،برند های قدرتمند
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 خدمات 

   تور

 ترانسفر نمایشگاهی                                          ♥          ترانسفر فرودگاهی   ♥                      بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥               کارت نمایشگاه  ♥                                                     هتل   ♥

 بازدید از جاذبه های توریستی ♥                 بیمه مسافرتی  ♥                        گشت شهری با ناهار                  ♥

 مدارک
                ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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