
 
 
 
 
 

 بنام خدا 
 

 استارز) فودگروآ( استارت آپ هافراخوان مشارکت در پاویون ویژه 
 در  بیست و ششمین  نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي، 

 2019ایران آگروفود  -مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
 دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران محل -  1398ماه خرداد31تا  28

 
در حوزه هاي مختلف از جمله کشاورزي، مواد غذایی و صنایع مرتبط  و با هدف معرفی بازیگران جدید که مبتنی بر  با توجه به کاربردهاي فناوري اطالعات وارتباطات 

در نظر دارد به منظور  2019ب و کار اقدام می نمایند، ستاد برگزاري نمایشگاه ایران آگروفود خالقیت و نوآوري و با استفاده از ابزارهاي جدید فناوري نسبت به توسعه  کس
فعال در این زمینه و در رابطه  استارت آپ هاي تالش در جهت هدف فوق و با توجه به پتانسیل بسیار بزرگ این نمایشگاه، براي اولین بار نسبت به اختصاص فضاي ویژه اي به

 نمایشگاه اقدام نماید.  با صنعت موضوعی

نمایشگاه ایران آگروفود استارز بخش  در این حوزه دعوت بعمل می آید، در صورت تمایل به حضور در حقیقی و حقوقی لذا بدین وسیله از استارت آپ هاي فعال به صورت
آمادگی خود را جهت حضور در این  palarsamaneh@gmail.comه آدرس ایمیل ب 1398خرداد  4 حداکثر تا تاریخبا تکمیل فرم زیر و ارسال آن  2019آگروفود 

 نمایشگاه اعالم فرمایند. 

ه  ط ب ي مرتب ها ه  د استارزحوز  :آگروفو
 (گوشت و ماهی) پروتئینیبا تأکید بر میوه و سبزیجات، نان، و مواد غذائی عرضه  محصوالت کشاورزي  •

 هاي شرکتی، غذاي خانگی، غذاي نیمه آماده، شیرینی جات، فینگرفود،کافی شاپ ها و ... سفارش آنالین غذا در بخش •

 سنتیو طب عرضه گیاهان داروئی و  •
  پسته، زعفران، خرما لیاز قب یبر محصوالت صادرات دیخشکبار با تأک •
 خدمات بسته بندي محصوالت غذایی •

 خدمات مشتریان ( باشگاه مشتریان، تحلیل رفتار و ...) •

 صادرات، تحقیق در بازار، آموزش و پیمانکاري در حوزه صنعت کشاورزي، غذا و ماشین آالت مربوطهارایه دهندگان خدمات مشاوره،  •

 هاي علم و فناوري شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارك •

 

د که توسط ستاد برگزاري انتخاب و هاي آنان خواهد بو با توجه به فضاي محدود موجود، اولویت واگذاري به استارت آپ هایی از هر حوزه فوق و عطف به سوابق و فعالیت
 معرفی خواهند شد.

 خواهشمند ضمن تکمیل فرم زیر، نسبت به ارسال بروشور الکترونیکی خود نیز اقدام فرمایید.*
         

ن         پاویو استارزمشخصات  د   :آگروفو
 متر مربع 6تا  4اختصاص فضاي مستقل به هر شرکت در حدود  •

 براي هر استارت آپ با امکان معرفی پوستر و فضاي گرافیکی مناسب، نورپردازي، کانتر و صندلی کانتر، کمدغرفه سازي یکسان وعمومی  •

 هاي مجازي و مکتوب موجود و رادیو نمایشگاه و بلیبوردهاي محیطی داخل نمایشگاه ارایه خدمات اطالع رسانی براي بازدید ویژه از این بخش از طریق سایت نمایشگاه و رسانه •

 هنگی براي بازدید صاحبان شرکت ها، سرمایه گذاران،مسئوالن دولتی و مدیران مرتبطهما •

 معرفی بخش استارت آپ ها در مراسم افتتاحیه به صورت ویژه •
 

م: ت نا ثب ه   هزین
 ریال می باشد. 5,000,000هزینه ثبت نام براي هر استارت آپ برگزیده بر اساس مشخصات فوق مبلغ 
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 2019ایران آگروفود در نمایشگاه استارت آپ ها (آگروفود استارز) ژهیو ونیدر پاوفرم ارسال اطالعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت 

ارسال نموده و همچنین بصورت مهر و   palarsamaneh@gmail.comبه آدرس   1398خرداد  4اطالعات خود را در فرم تایپ فرمائید و حداکثر تا تاریخ  "لطفا

 فاکس فرمائید.  88044817امضاء شده به شماره 

  مشخصات شرکت  
 

 :شرکت (فارسی) کامل نام
 

  
 

 :شرکت (التین) کامل نام
 

  
 

 :و آدرس سایت (نوع کاال و خدمات)  زمینه فعالیت
 

  

                                                       دارد           ندارد            : خالق يبوم شرکت ها ستیمشارکت در برنامه توسعه ز
 دارد          سابقه مشارکت در نمایشگاههاي تخصصی :                                 ندارد  

 در صورت سابقه مشارکت نام نمایشگاهها قید شود:
 

 

 
 

   :یرقم 12 يکد اقتصاد                  شرکت :              یشناسه مل شماره ثبت شرکت:     
   :با درج کد شهرشماره تلفن  

   : با درج کد شهرشماره فاکس 
   :کامل پستی  آدرس

   :پستی کد
  مشخصات مدیر عامل  

   :خانوادگی مدیرعامل  نام و نام
   تلفن همراه مدیر عامل : 

  مسئول ثبت نام ثابت  -مشخصات نماینده تام االختیار 
  سمت :  :نام و نام خانوادگی

 تا است الزم گیرد می صورت انبوه پیامک سامانه طریق از رسانی اطالع اینکه به توجه با  : نام ثابت ثبت مسئول همراه تلفن
 .باشد برخوردار انبوه پیامک دریافت قابلیت از شده ارائه شماره

 

 فعال ایمیل آدرس
 

 

 ) :ها اطالعیه دریافت جهت(
 

 

  تخصصی زمینه                           

 
     و  وهیبر م دیبا تأک یو مواد غذائ يعرضه  محصوالت کشاورز    

 )ی(گوشت و ماه ینینان، پروتئ جات،یسبز    
 ییمحصوالت غذا يخدمات بسته بند   

 
   يغذا ،یخانگ يغذا ،یشرکت يها غذا در بخش نیسفارش آنال           

 شاپ ها و ... ینگرفود،کافیجات، ف ینیریآماده، ش مهین            
 مشتریان، تحلیل رفتار و ...)خدمات مشتریان ( باشگاه    

       سنتی و طب عرضه گیاهان داروئی و             
 ارایه دهندگان خدمات مشاوره، صادرات، تحقیق در بازار، آموزش و پیمانکاري   

  غذا و ماشین آالت مربوطه در حوزه صنعت کشاورزي،  

  هاي علم و فناوري شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارك          پسته، زعفران، خرمامحصوالت صادراتی از قبیل بر  دیخشکبار با تأک         

    :سایر

 .محدودیت فضا مشارکت کنندگان قطعی از بین متقاضیان گزینش خواهند شدتکمیل و ارسال  این فرم به منزله درخواست اولیه می باشد و با توجه به 

    :    مهر و امضاء شرکت                       تاریخ تکمیل فرم:           سمت :                                                                                 :نام و نام خانوادگی
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