مشارکت کنندگان نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی ایران در اکراین
IRAN EXPO 2016
نام شرکت

ردیف

وب سایت

حوزه فعالیت

www.pers.kiev.ua

ایمیل

alma-ltd@mail.ua

لوگوی شرکت

1

فرش فلکی ( اوکراین)

فرش دستباف

2

کدبانو (دلپذیر)

محصوالت غذایی شامل رب گوجه فرنگی ،انواع سس ،انواع چاشنی ،آبلیمو
www.kadbanooco.com

3

حامی ( نفت و پاالیش پاسارگاد کیش)

صنعت نفت و گازصنایع باال دستی :توسعه میادین ،حفاری ،اکتشاف ،زمین شناسی ،خدمات صنایع باال دستیصنایع پایین دستی :ساخت ،بهره برداری و سرمایه گذاری در صنعت پاالیشگاه و پتروشیمی ،ساخت و سرمایه گذاری واحد ها

4

حامی (عمران و ساختمان امید)

انجام کلیه خدمات ساختمانی  ،طراحی ،مشاوره ای و اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی و صنعتی

5

حامی (شرکت )IT

توانمند در توسعه خدمات الکترونیک و نرم افزارهای PC

6

حامی (بازرگانی امید فردا)

بازرگانی داخلی ،صادرات و واردات ،تامین نیازها و مایحتاج اولیه سازمان زندانها

7

حامی (شرکت فشافویه)

توانمند در انجام امور زراعی ،کشاورزی ،باغ داری و تولید محصوالت دام و طیور.

8

حامی (گلخانه حامی)

تولید و پرورش گل

www.hamigroup.org

export@kadbanooco.com

motaharnejad@hamigroup.com

9

فرش شیراز (اوکراین)

فرش ماشینی

10

شرکت نیوساد

محصوالت بهداشتی و آرایشی

11

پازیریک(اوکراین)

فعالیتهای تجاری و گردشگری

www.pazirik.net

12

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

تولید و صادرات دارو انواع دارو

http://www.tpicoholding.com/web/
english/home

13

داروسازی فارابی

تولید انواع داروهای آنتی بیوتیک و مکمل های غذایی

14

داروسازی زهراوی

تولید داروهای انسانی (تولید داروهای عمومی و داروهای پیوند اعضا و ms

15

گروه داروپخش

تولید و صادرات دارو انواع دارو

dpholding.com

16

کاسپین تامین

تولید و صادرات دارو انواع دارو

http://www.caspiantamin.com/fa

17

شرکت داروسازی ابوریحان

تولید و صادرات انواع داروهای انسانی و دامی

ww.sumtechco.com

Newsaad82@yahoo.com

pazirik@ukr.net

www.farabipharma.ir

farabi@farabipharma.ir

)www.zahravipharma.com

dhinin.pnm@zahravipharma.com

http://aburaihan.co.ir/

info@caspiantamin.com

INFO@ABURAIHAN.COM

http://zarfructose.com/E N/Hom
e

18

زر فروکتوز

پاالیشگاه غالت

19

IMG

مشاور حقوقی در اوکراین

20

خزرفن

سیستم های تهویه صنعتی و ساختمانی

21

چرم مارال

تولید انواع مصنوعات چرم

22

شرکت نفت بهران

روغن موتور و سایر روانکارها

23

پویا پلیمر تهران

مستربج و کامپوند

http://www.pooyapolymertehran.com/index.html

24

فرش دستباف بهین صنعت هونامیک

صنایع دستی ،ترکیب فرش دستباف و لباس

www.persiancarpetshoonamik.com

25

هواپیمایی ماهان

خط هوایی

26

L AND L AW B O UTIQ UE

خدمات مشاوره حقوقی (شرکت اوکراینی)

27

شرکت تن زیب

وسایل ورزشی شامل محصوالت الغری ،ماساژدهی ،تناسب اندام

28

شرکت گردشگری رادمد

توریسم پزشکی

29

الستیک مل

info@zarfructose.com

http://imgpartners .com.ua/

osypchuk@imgpartners.com.ua

www.khazarfan.com

info@khazarfan.com

http://www.maralleather.com/en/

manager@maralleather.com

www.behranoil.com

export@behranoil.com

WWW.MAHAN.AE R O

info@pooyapolymertehran.com

honamik_carpet@yahoo.com

MAHANAIR.AERO@GMAIL.COM

www.tanzib.com

info@tanzib.com

www.radmedtour.com

info@radmedtour.com

http://melrubberco.ir/index.p
وقالبهای الستیکی موزائیک ویبره
تولید قطعات الستیکی مورد نیاز مشتریان در صنایع مختلف از جمله خودروسازی  ،ساختمان  ،ریلی  ،پتروشیمی ف کشاورزی  ،لوازم خانگی  ،نفت  ،گاز
Heidari_naser113@yahoo.com
/hp/about-us

30

سینا کاشی

کاشی و سرامیک

31

(Strategاوکراین)

مشاوره حقوقی

http://www.sinatile.ir/

r.geransayeh@sinatile.ir

http://strateg-llc.com/en/about-company/

32

شرکت هواپیمایی اوکراین UIA

شرکت هواپیمایی

http://www.iranuia.ir/en-US

uia@flyuia.com

33

پدیده شیمی غرب

تولید کننده مواد اولیه شوینده

http://www.psgiran.com/index.php/en/

info@psgiran.com

34

شرکت کاتکس

خدمات بازرگانی اینترنتی

35

بازرگانی نصوحی ،پارک حالل اصفهان

تولید صنایع دستی ،خرما،کشمش و نمک دریا

36

کاشی زاگرس

تولید کاشی و سرامیک

37

استان البرز

توانمندیهای صادراتی استان البرز

38

Kherson region, Ukraine

catec.katex@yandex.ua

vianadate@gmail.com

39

فناوران محراب آسمان

طراحی ،مهندسی و ساخت سیستم های الکترو اپتیک و الکترو
مکانیک ،دوربین های حرارتی ،فاصله یاب لیزری ،سیستم های
مخابراتی رادیویی ،ساخت دکل های وینچی و پتوماتیک،
طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین سبک و نیمه سبک

40

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی آبزیان البرز

تجهیزات و وسایل و ماشین آالت مربوط به بخش کشاورزی

41

TO TE M INTE R NATIO NAL

row material and metal

42

آوا توسعه آریا

تولید دینام ،استارت و موتورهای  DCخودرو

43

بازیابان

تولید انواع فرش ماشینی ,پارچه های مخملی و رومبلی

44

بهداشت کار

تولید کننده مواد اولیه دارویی

45

شرکت صنعتی پارس خزر

انواع توستر  ،انواع تصفیه هوا  ،انواع چایساز
S ale@parskhazar.com
 www.parskhazar.comانواع آبمیوه گیری  ،انواع غذاساز  ،انواع پنکه  ،انواع پلوپز ،
تولید انواع لوازم خانگی برقی کوچک شامل  :انواع جاروبرقی  ،انواع چرخگوشت  ،انواع همزن برقی ،

46

شرکت تالک ایرانیان

تولیدات قوطی برای نوشیدنی گازدارو بدون گاز .و درب اسان بازشو برای قوطی

47

شرکت تیمن( چای رفاه الهیجان)

تولید و بسته بندی انواع چای سیاه

48

فراورده های لبنی خاتون گیالن

تولید محصوالت لبنی

49

دارو در

تولید کننده درهای آلومینیومی شیشه های دارویی و غذایی در
سایزهای مختلف

50

شرکت داروپوش

تولید کننده تیوب آلومینیوم

www.daroupoosh.com

51

داروسازی سبحان انکولوژی

تولید داروهای ضد سرطان

www.sobhanoncology.com

www.raygroup.ir

aquatic.alborz@gmail.com
www.totemgroups.com

totemiran@totemgroups .com

www.avatoseh.com

info@avatoseh.com

www.Bazyaban.ir

www.behdashtkar.com

www.sti-can.com
نوشیدنی ها

www.refahtea.ir

www.saradairy.com

makhmalriss_ bazyaban@yahoo.com
info@behdashtkar.com

sh.b@sti-can.com

info@refahtea.ir
manager@saradairy.com
daroudar@gmail.com
poosh@daroupoosh.com
eport1@sobhanoncology.com

52

مجتمع فراورده های غذایی و صنعتی سیبون

غذایی

WWW.SIBONECO.COM

Sibone@siboneco.com

53

فومن الیی

کاالی خواب و منسوجات

www.armin-textile.com

info@aramintextile.com

54

ماشین سازی میرنظام

ساخت ماشین آالت صنعتی کشتار طیور و تبدیل ضایعات و چای

www.mirnezamco.com

mirnezam_co@yahoo.com

55

شرکت تعاونی ماهیان خاویاری مروارید قروق تالش

آبزی پروری

www.caviarghorogh.ir

56

نوید مرغ گیالن

کشاورزی و دامپروری

www.navidmorgh.com

evaziri64@yahoo.com
mostafant66@gmail.com

kanunkarafarini@gmail.com

info@avandfarmedical.ir

کانون کارآفرینان استان گیالن

57

شرکت دولتی اوکراینی

S TATE F O R E S T AG E NC Y

58

شرکت دولتی نفتی اوکراینی

PE GO

59

محصوالت بهداشتی و آرایشی

ایران آوند فر

60

http://www.kanunkarafarini.ir/

http://avandfarmedical.com/
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تعداد نفرات

اسامی شرکت کنندگان

1

اتحادیه تعاونی روستایی کشاورزی ایران

محصوالت غذایی و کشاورزی

3

آقای اسکندری ،آقای فرید ،آقای محمودی

2

داروسازی امین

تولید داروهای شیمیایی

1

آقای امیر حسین قلمبر

3

نوین پاک

فروش انواع محصوالت بهداشتی

1

آقای طباخ شیرازی

4

مه دارو

تولید داروهای گیاهی

1

اقای مهدی لو

5

فرش نقش خیال

فرش دستباف

1

خانم مژگان سیرتی مقدم

6

سپید پر مازندران

صنایع چوب

1

آقای عزیز دولتی فرد

7

پارس النه

بتن آماده

2

آقای کیهانی و آقای حیدری

8

سورن مکاترونیک

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

2

آقای ناظمی و اقای غفاری

ردیف

حوزه فعالیت

نام شرکت

هیئت همراه با نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادرانی ایران در اوکراین
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای رحیم پور

معاون وزیر امور خارجه

2

جناب آقای طهایی

استاندار استان البرز

3

جناب آقای اکبریان

نماینده مجلس شورای اسالمی

4

جناب آقای موفق

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز

5

جناب آقای زارعی

رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز

6

جناب آقای شاهمرادی

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز

7

جناب آقای فرضی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

8

جناب آقای موسوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

9

جناب آقای رحیم بناموالیی

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز

10

جناب آقای منصوری

کارشناس بازرگانی خارجی

