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صنایع غذایی نادی1

تولید کننده انواع کلوچه،کیک الیه ای،کاپ 

کیک،بیسکویت،کراکر،ویفر و شوکورول،اسنک،چیپس و 

شیرینی های آردی

013-4200www.Irannadi.com381

صنایع غذایی شیرین وطن2
ساده،کرمدار و )بیسکویت  (روغنی، الیه ای، رولتی)کیک 

اسنک و شیرینی (مغزدار
041-36306496www.shirinvatan.com44B21

44272547www.anishchocolate.com44A23تولید انواع شکالت، پودر کیک و  پودر ژله و محصوالت قنادی(شکالت آنیش)صنایع مواد غذایی مهر دریان 3

آذر شهد4
تولید کننده انواع کیک، بیسکویت، ویفر، تافی، آبنبات، آدامس، 

پاستیل
044-32511565-6www.azarshahd.com44A18

662060203821تولید انواع شیرینی جات سنتی و تافی و شکالت و آبنباتخجسته فرجام دویزدی5

361620www.sohanmohammad.com3819-025شکالت مرداس/ سوهان محمد ساعدی نیا صنایع غذایی شکوه شهد6

صنایع غذایی بابل آب7
تولید کننده مواد اولیه صنایع آبمیوه، نوشابه گازدار، لبنی، 

بستنی و قنادی
011-32022970-73www.babolab.com31B21

42444262www.Nazari-cake.com3827-041تولید کیک و کلوچهصنایع غذایی نظری8

366103674126آموزش اتوماسیون صنعتیپارس مکاترونیک9

8www.mabna.net31A15-88108195نرم افزارهای ویژه شرکتهای پخش مویرگیمبنا10

پشمک حاج عبداهلل-بستنی اطمینان آذرگل11
تولید انواع بستنی در طعم های مختلف و انواع پشمک و 

شیرینی های سنتی ایرانی
041-34328222www.etminan.net44B20

377281904034-041تولید کننده انواع آرد های تخصصیآرد اطهر12

صنایع چاپ و بسته بندی طهرون13
چاپ و تولید انواع بسته بندی های مواد غذایی شامل شیرینی، 

شکالت، بیسکویت، آجیل، رستورانها، دارو
22220197www.tehroun.net31A2

3WWW.Niloo-co.com3830-46831060تولید انواع کیک ، کلوچه، بیسکویت(صنایع غذایی نیلو)نیل پر 14

افشان صنعت آوران نوین15
ارائه خدمات و چاپگرهای صنعتی جهت درج تاریخ تولید و 

انقضا بر روی محصوالت
66122750www.san-marking.ir4112

254117-55441424دستگاه بسته بندیماشین سازی دوامی16

88412972www.tat-aroma.com31A38عرضه کننده اسانسهای خوراکی برای صنایع غذایی و داروئیطراوت افزا تهران17

33340280www.lucy.ir31B25-025تولید کننده انواع اسنکراما مهر آریا18

70031A17-26400600تولید شرینک پی وی سیتولیدی آروین پالست فیلم19

5www.sevanco.ir3814-42227080-041تولید کننده انواع لواشک،آلوچه،تمرهندیمری-سون20

6www.roozbehchocolate.com44A22-45332453-026تولید کننده مواد اولیه صنایع کیک،شیرینی و شکالتصنایع غذایی روزبه شکالت21

دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا22
طراحی و تولید انواع طعم و اسانس خوراکی ، تولید انواع رنگ 

طبیعی خوراکی
44249692www.magnolia-flavor.com405

(مهگل)بهینه وزین23
متخصص  (روغن صاف)تولید کننده انواع مارگارین و شرتنینگ 

صنعت شیرینی و شکالت
88008565www.behinehwazin.com4036

بازرگانی و سرمایه گذاری ارشا پویه24
 ، روغن جال KMCتامین کننده انحصاری نشاسته اصالح شده 

Sanovo و پودر تخم مرغ Capolدهنده 
88632260www.arshapouyeh.com4036

87134www.varanegar.com31B33تولید نرم افزار تخصصی فروش و پخش مویرگیداده کاوان پیشرو ایده ورانگر25

88954419www.zarrinzorrat.com4037تولید گلوکز آنزیمی و نشاسته ذرتزرین ذرت شاهرود26

2www.barakachocolate.com3825-34708440-026تولید انواع شکالت و پودر ژلهرضوان شکالت27

42221085www.torshisevan.net3823-041ترشک،لواشک،شیره خرماترشی سون28

همایش29
بیکینگ پودر، پیرو فسفات، بهبود دهنده های آرد و نان، ژل 

کیک ، پودر کیکهای آماده
041-32358656www.hamayeshco.com4020

56712488www.penguin-ses.com31A9غالت چای،قهوه،برنج قهوه ای (کرن فلکس)غالت صبحانه(پنگوئن)شهاب انرژی صبح 30

صنایع غذایی آذرکامان مطلوب31
تولید میشکا،ساقه عروس،نان بستنی حصیری و کورنتو،دراژه 

سنگی،اسمارتیز،ساشر شکالت
65670808www.mishka.ir385

7www.chichestglucose.com4035-32723216-044تولید نشاسته،گلوکز و گلوتنچی چست گلوکز32
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3www.greengold.co4032-35722201-031تولید کننده خالل پسته و بادام،پودر پسته و مغز پستهطالی سبز33

تهران پک34
دستگاه های شرینک پک،دستگاه های وکیوم،استرچ فیلم 

(POF)،فیلم شرینک پک (PVC)غذایی،فیلم شرینک پک
88709525-6www.tehranpack.com4023

4533292744A10-026کیک و شیرینیشیرین منش35

صنایع چسب سینا36
نوار چسب بسته بندی کارتن ساده و چاپدار، برق، لوله،کاغذی، 

صنعتی، پی یو، قابل اسپری، پی وی سی
88735302-6www.sinaadhesive.com31A37

77345002www.kpniran.com31A33ظروف یکبار مصرف پالستیکیکوشا پالست نیکان37

سپهر ماشین38
ساخت انواع خطوط شکالت،اسمارتیز،تونل سرد افقی و 

عمودی، اینروبر شکالت، انواع کنج عمودی و افقی، تمپرینگ
46897011www.sepehrmachine.com4160

صنعت سازان نام آور39
سازنده ماشین آالت بسته بندی حبوبات،خشکبار،قند خرد کن، 

خط تولید میوه و سبزی خشک
66738122www.sanatsazan.com4123

زرین شکالت بهارستان40
تولید کننده انواع شکالت های فانتزی و صنعتی و کادویی، 

روکش بستنی، پودر ژله، دراژه و شکالت دست ساز
66738122www.zarrinchocolate.com31B28

صنایع پیشرفت پخت سحر41
طراح و سازنده ماشین آالت نان و شیرینی،کیک و بیسکویت با 

ظرفیت های صنفی و صنعتی
22674565www.sahargroup.ir3820

22678112www.sahargroup.ir3820تولید کننده انواع بهبود دهنده و فرآورده های غالتثمین نان سحر42

صنایع غذایی پوک پوک43
تولید انواع ویفر، ویفر شکالتی، شکوبار، بیسکویت های مغزدار و 

نرم،کلوچه
044-32352367www.pookpookco.com44B4

(سهامی عام )صنعتی پارس مینو 44
تولید کننده انواع شکالت،آدامس،بیسکویت، ویفر،کیک، 

اسنک،تافی و آبنبات، پودر کیک، پودر ژله،شربت
44543291www.minoogroup.com3817

یاس سپیدوش45
 آلمان، اولئورزین Frey + Lauنماینده انحصاری اسانسهای  

ها، رنگ های طبیعی، هیدروکلوئیدها، ویتامین ها
88543144-8www.yassepidvash.com409

گشتا صنعت مشهد46
تولید کننده دستگاه های تاریخزن ، شرینک پک ، بسته بندی 

و پرده هوا
051-36513720-23www.gashtasanat.com414

(آسا)آمیزسازان آریا 47
نماینده انحصاری شرکت  )انواع اسانس های خوراکی و صنعتی 

Curt Georgi آلمان )
26319225www.aamiz.com401

دیبا ماندگار48
انواع ژل کیک،بیکینگ پودر،فیلینگ آماده مصرف، براق کننده 

روکشی، پودر کیک
026-34760527www.dibamandegar.ir4027

اطلس ره آورد آریا49
پودر کاکائو، سویا لسیتین، سوربیتول، روغن جانشین کره 

کاکائو، شورتنینگ، پالم کرنل
88700105-64021

4451343831B20-026تولید و بسته بندی فرآورده های یخی و ژله آمادهنوشا  نوش50

36425921www.mahboobshahd.com389شکالت،ویفر شکالتی(آرتیمان  )محبوب شهد51

77369920www.qandq.ir44A4شکالت جایزه دارشهدآوران مهرریزان52

چاپ نگارستان53
تولید جدیدترین پاکتهای پنجره دار، زیپ کیپ دار و تولید 

انواع لفافهای بسته بندی
65246480www.chapetoranj.com31A27

88980609www.gonabadstarch.ir4022تولید نشاسته،گلوکز،گلوتن از آرد گندمکشت و صنعت گناباد54

88516849www.palicaffe.com31A6فرآوری،آماده سازی و بسته بندی انواع قهوه و مشتقات آنقهوه پالیک55

34760368www.jomaneh.com31B31-026تولید کلوچه و بیسکویتصنایع غذایی انصاری جمانه56

4www.vistazar.com4016-44976186وارد کننده ی انواع رنگ های خوراکی و اسانسویستا زرآراد57

صنایع کیمیاگر آریان اسانس58
تولید کننده انواع اسانس های مجاز مورد مصرف در صنایع 

غذایی
88518331-2www.Aryanessance.com31A10

88507451www.baniamerian.com44A1پاستیل،آدامس،مارشمالو(سعادت)بازرگانی بنی عامریان59

پیشرو پک60
چسب های بسته بندی،دستگاه های کارتن چسب زن ، نوار 

نقاله های قابل حمل بارگیری و تخلیه
22612554-5www.pishropack.com4124

32306677www.dorna-co.com44A19-026تولید انواع کیک، کلوچه،بیسکوئیت، پودرهای ژله و کیک(صنایع غذائی درنا)بیسکو الرج 61

88747740www.parsazim.com31B19دستگاه های بسته بندی و خدمات بسته بندیپارس آذیم62

چی چست تاک63
تولیدکننده انواع شیرینی جات، بیسکویت، کراکر و کیک های 

مغزدارالیه ای و روغنی
044-33384440-42www.chichesttakco.com44A6
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44www.novinpersiana.com4025-88729043(واردات مواد اولیه  )بازرگانی تجارت نوین پرسیانا64

4www.padideh-nafiss.ir3519-43338223-041تولید انواع کیک و کلوچهپدیده آشنای نفیس65

2www.ferz-co.com44B14-56418150انواع آدامس بادکنکی و دراژه،شکوبار و نوقا،ژله آماده(فرز  )صنایع غذایی داودی 66

65585929www.Anyeh.com44B19تولیدی شیرینی و شکالتصنایع غذایی آنیه67

33376010www.tandir.co31A32-011تولید کننده انواع نان ، کیک و کلوچهگروه تولیدی صنایع غذایی تندیر68

9www.shahdineh.com4013-35721755-031نشاسته،گلوکز و گلوتن(سهامی خاص  )شهدینه آران 69

22271617www.ppolymer.ir31A36،طراحی و چاپ(PVC)تولیدکننده فیلم و لیبل شرینکپاسارگاد پلیمر صنعت70

88810712www.amitisfoods.com31A20فرآورده های قهوه و کاکائوآمیتیس البرز آریانا71

22779348www.mehranpack.com31A11تولید جعبه شیرینی و شکالت، زیره های دسر و کیکمهران پک72

2www.bakesanat.com4024-44827000عرضه کننده ماشین آالت و لوازم نانوائی،قنادی و کافی شاپبیک صنعت73

آریان تمین آبنوس74
براق کننده دراژه،براق کننده پاستیل،صمغ عربی، کارنوباواکس، 

...شکر کاراملیزه، رنگ کارامل، کافی کریمر و
88444678www.abnoosfood.com408

Roshen88209003www.roshen.ir3540شیرینی و شکالت بازرگانی شفق گستر یزد75

36373622www.tandina.ir358-041انواع ویفرتادیندا76

(شاهنگ  )زرین نام اصفهان 77
ویفر،کیک،کلوچه، بیسکوئیت، تن ماهی، ماکارونی، رشته آش، 

الزانیا، ورمیشل
031-338024-27www.shahang.ir355

88752277www.kankala.com31B15واردات نوارهای فوالدیکان کاال78

گروه صنعتی نجاتی-آناتا 79
انواع شکالت، تافی، آبنبات، ویفر، بیسکویت، اسنک، آدامس و 

کیک
041-36372020-30www.anataco.com3815

پایون بین الملل هیراد80

پودرکاکائو،کره کاکائو،کاکائو مس از 

Favorichگلیسیرین،Roleروغن، CBSشورتنینگ،PG 

Chem پودر قهوه، Cacique

88194291, 8www.pih.co.ir4015

36358414www.adakco.com31B9-071نشاسته گرانول،نشاسته پودر فوق تصفیه،گلوتن گندمنشاسته آداک شیراز81

36www.azinstarch.com31B26-38788334-031تولید کننده فرآورده های نشاسته،گلوکز و گلوتنآرد آذین نشاسته82

32www.pamin.ir31B27-88979731پودر تخم مرغ، مایع پاستوریزه تخم مرغ، خامه قنادیصنایع غذایی پامین83

ماشین سازی خندابی84
ساخت خط تولید انواع شکوبار،سریال بار،سیستم پخت انواع 

آبنبات،تافی،ژله،خط تولید اسمارتیز و آدامس دراژه
46849060-1www.khandabi.com4154

444A11-37777191-026انواع شیرینی میشکا و ساقه عروسشیرین گستر آرتمن85

(دنا)دانشگران نو اندیش آریا 86
تولید ماشین آالت   بسته بندی چسب زن کارتن ،کانوایرها ی 

انتقال محصول و تخلیه بارگیری،استرچ پالت
88561142www.denapacking.com416

34329603www.delsacake.com31A25-041(دلسا)صنایع غذایی کیک و کلوچه توران صنعت تبریز87

66818206www.keyhan-machine.com412سازنده ماشین آالت کیک ، کلوچه و شیرینیکیهان ماشین88

631A8-42474575-031تولید بیکینگ پودربهفر خوراک89

4www.iranchasb.co31B7-32246950-028تولید انواع چسب های بسته بندیگروه تولیدی ایران چسب والغری90

3471550131A23-026انواع شکالت، انواع خامه قنادیبهاران گل91

431B24-34328701-041صنایع غذاییصبح قشالق92

تکین گل کامو93
عارضی،اسانس % 60عارضی،عرق نعنا % 32گالب دو آتیشه 

های طبیعی تکین گل،سبزیجات خشک عارضی،غنچه،گلبرگ

88549932 - 

88549898
www.takingol.com382

44254689www.fanehesanat.com4129کارتن چسب زن تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و کانوایرفانه صنعت مهر94

44254689www.fanehsanat.com4129جت پرینتر و لیزر پرینترEC-jet-چت پرینتر 95

44991088www.chocoparastoo.com31B13تولید کننده متنوع ترین محصوالت آدامستولیدی صنعتی شکو پرستو96
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شماران سیستم97
تولید کننده نرم افزارهای یکپارچه مالی،اداری و مهندسی،ارائه 

MIS,ERPدهنده راهکارهای 
89334www.shomaran.com3512

(سهامی خاص)تولیدی نوشین فرد 98
تولید کلوچه،کیک،کوکی، ویفر، هات تارت، بیسکویت، چای، 

اسنک و شین رول
013-42294170-6www.noosheen.com31A30

بازرگانی اینتک اینترنشنال99
تامین کننده مشتقات کاکائو و سایر مواد اولیه ارگانیک برای 

صنایع غذایی
22010760www.intech-ir.com4019

43521-88841652تولید روغنهای گیاهی،احجام خانوار،صنف و صنعتروغن نباتی شیراز100

36478162www.setakcookies.com44A15انواع بیسکوییت های جو و کلوچه های سنتیستاک-تولیدی صنعت غذایی آداک101

09121151178383چیپس میوه(حیوا)شکوفه شهسوار 102

CRM88844325www.taraznegar.ir3546تولید کننده نرم افزارهای مالی و حسابداری و تراز نگار103

تولید فرآورده های غذایی بینارزن104
تولید شیر خشک های صنعتی و  پودر آب پنیر، پنیر و میوه 

جات
22057387www.binarazan.com4014

صنایع غذایی گلشاد مشهد105
تولید کننده انواع پودرهای لبنی و پوشش های خوراکی و طعم 

دهنده
051-35413689-90www.Golshad.ir4014

صنایع شیرپویان106
تولید کننده انواع پودرهای لبنی،پوشش های خوراکی و طعم 

دهنده ها
035-38254414-154014

7417-34583395-023تولید انواع قالب های کیک و سینی های کلوچهشورانگیز عسل107

(سهامی عام)گلوکوزان 108
گلوکز، نشاسته، روغن، )تولید کننده انواع مشتقات ذرت 

(خوراک دام
88902768www.glucosan.ir31B22

443850503548-026تولید خامه قنادی و فرآورده های لبنی و غذاییمهرداد شیر109

آذرنوش شکوفه110
تولید بهبود دهنده های کیک،کلوچه،بیسکویت ونان،افزایش 

دهنده های ماندگاری،انواع بیکینگ پودرو انواع مغزی
88688919www.aznco.com4038

34760676www.khobre.com31B8-026تولید انواع ورق و جعبه کارتنیمهندسین خبره میهن111

56391835www.hamineco.com3545تولیدکننده آبمیوه،فرآورده های ژله ای،پشمکصنایع غذایی همینه112

7www.paymanlahijan.com44A17-42293603-013تولید انواع کلوچه،کیک،ویفر، ویفر لوله ای، اسنک و کوکیصنایع غذایی پیمان الهیجان113

22203840www.nanebarekat.ir4111تولید انواع نان و واردات ماشین آالت قنادی و نانوایینان برکت ویونا114

کشت و صنعت کهنوش115
تولید و بسته بندی خشکبار و برگه میوه جات، لواشک،آلبالو، 

آلوچه،قیسی زرد آلو،خرما،آلوچه های فرآوری شده
041-33366766www.kahnoosh.com31B16

33876104www.tajfer.com4116-031ساخت انواع فر شیرینی پزیگروه صنعتی تاج فر116

45368518www.shansitalaye.ir35-026آبنبات،بسته های جایزه دار،نوشیدنی های گازدارطالیه داران نگین چاشت117

35424099www.monopumpasia.com4130-051تولید انواع پمپ های مخصوص انتقال مواد غلیظ،منو پمپمنو پمپ آسیا118

33870465www.tolidtamirathoseiniblagfa.com4115-031تولید کننده انواع دستگاه های نانوایی و قنادیاصفهان پدیده119

7www.ardineh.com4033-42232926-031تولید انواع نشاسته،گلوکز آنزیمی و اسیدی و گلوتن ازآرد گندمنشاسته و گلوکز آردینه120

66721658www.baniland.com406تولید حوله های تبلیغاتی، ملحفه، پتوبانی لند121

1www.yadegarico.ir4118-56391980طراحی و ساخت ماشین آالت شیرینی و شکالتماشین سازی یادگاری122

کارگاه صنعتی ساج123
تولید ماشین آالت صنایع غذایی و کیک و نان، خمیرگیر، 

اوکس، تزریق شکالت و قیف زن
026-36639750-24137

نخستین فراز124
تولید انواع قطعات پالستیکی مخصوص مواد غذایی قنادی، 

..بستنی ، مانند سینی، لیوان، قاشق،لیوان پایه دار 
66822803www.nakhostinfaraz.com3510

آدرین-گروه صنعتی عباسپور125
تولید انواع کیک، بیسکویت، ویفر، آبنبات، آدامس، غالت حجیم 

شده
041-36300606-8www.abbaspour.com3822

22784245www.mohsennuts.com3547انواع آجیل وخشکبار، زعفران ،شکالت و میوه خشکخشکبار محسن126
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55511767418تولید کننده کپسول کیک و کاغذ زیر کیک و مافینتولیدی اکبرزاده127

22015990www.saloo-co.com31A34تولید انواع آدامس،آبنبات و تافی(سالو)مجتمع صنایع غذایی تکسان زرین 128

26202957www.lecithinworld.com31A34سویا لسیتینصنایع روغنی و پروتئینی شیوام129

19www.javaherifood.ir3829-57765011-031حلوا شکری،مشتقات کنجد،انواع پشمک،انواع راحت الحلقوم(محصوالت قدیما  )گروه غذایی جواهری130

صنایع غذایی سورمالی131
پودر ژله،پودر نوشیدنی، پودر کرم کارامل،کافی میکس،پودر 

کاکائو، فرآورده های یخی، هات چاکلت،کاپوچینو
025-36640571www.sormaly.com44B2

44280984www.caragum-parsian.com3511مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسیکاراگام پارسیان132

میالد پاکت- میالد بی بافت133
تولید انواع اسپان باند و صنایع تکمیلی و ساک های دستی 

تبلیغاتی
85588www.milad-group.com31A35

22570845www.vafersnack.ir356پلت غالت،اسنک غالت،پاپ کورن(وافر  )صنایع غذایی ستاره مونا 134

377743253527-026بیسکویت فرزانه135

3www.calindairy.com3544-65435041تولید انواع لبنیات و شیر خشک(کالین  )درین پودر 136

تولیدی و صنعتی گیالن قوت137
انواع آدامس،کلوچه، تافی، بیسکویت، ویفر،کیک و کوکی و 

شکالت
013-33690376www.gilanghoot.com44A3

آیدانار138
 و ظروف استوانه ای مورد مصرف در PVCتولید انواع ورق های 

...صنایع بسته بندی دارویی،غذایی و غیره
88303189www.aidanar.com31B1

(چیک پکس  )رام صنعت دانیال 139
تولید کننده انواع پاکتهای چند الیه زیپدار و ماشین آالت 

پرکن وابسته
26103724www.chicpax.com3530

4498581731B14ترازو و صندوقهای فروشگاهی و نرم افزارآروین دوساری140

37776434www.popsila.com31A7-026دانه های حجیم شده از ذرت پاپ کرن و اسنکذرت دانه پردیس141

88533015www.lotka-group.com3516کشتیرانی و حمل و نقل بین المللیگروه کشتیرانی لتکا142

نشاسته خوشه فارس143
تولید کننده انواع نشاسته های خوراکی صنعتی و اصالح شده 

وگلوتن
071-37398181www.khooshehfars.com31A13

آردین شهد144
مشاور اجرائی در زمینه فرموالسیون،تولید و ماشین آالت 

صنعت غذا، شیرینی و شکالت فرآورده های قنادی
44030158www.foodconsulting.ir31B11

گروه صنعتی نگین نادری145
تولید انواع کیک،کلوچه،بیسکویت،شکالت، ویفر،غالت حجیم 

شده،کوکی، چای و برنج
013-42420422www.naderico.com44A16

پایاپک صنعت146
تولید و عرضه ماشین آالت بسته بندی و کارتونینگ، نوار چسب 

 و انواع نوار نقاله آکاردئونیoppبسته بندی،
887512954138

تیان تفلون147
اولین مجری پوشش های صنعتی تفلون،سرامیک،سیلیکون 

نچسب بهداشتی مخصوص قالبها و قطعات صنایع غذایی
026-34703531www.Tianteflon.com31A14

www.razhour.com4029(...مافین،کاپ کیک ها و )انواع قالبهای کاغذی کیک راژور148

34488377www.a2m.com4157-026ماشین آالت بسته بندیماشین سازی هونامیک149

گروه طراحان فرم سازه150
دکوراسیون داخلی و استند تخصصی شیرینی ، شکالت و 

خشکبار
762638003538

4www.matsajet.com4125-77638772جت پرینترهای صنعتیمطسا151

34812339www.saj-sanat.com4159-026سازنده و طراح ماشین آالت کیک،کلوچه و شیرینیساج صنعت152

3322958931A5-028تولید کننده شیرینی سنتی قزوین و باقلوا(قزوین)شیرینی سنتی رضا 153

ارکان فلز154
ماشین آالت صنایع غذایی،آرایش و بهداشتی،پرکن،درب 

بند،میکسر،خردکن
028-33551654www.Arkanfelez.com4134

دیاکو آسیا155
ارایه چاپگرهای صنعتی جهت درج اطالعات متغیر و ثابت،آرم و 

بارکد روی محصوالت
882444204-9www.diacoasia.com4128

88948028www.Banafoodindustry.com31A28فرآوری و بسته بندی تخم مرغ مایع پاستوریزهصنعت غذای بنا156

8www.Daboosanatco.comOUT49-44782166-011دابو صنعت157
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نوش آذر158
تولید انواع مارگارین و روغن های ویژه قنادی و کارخانجات 

مواد غذای و روغن خانوار
46831281www.Nooshazar.ir3533

45253481www.garzan.irOUT44-086شیرینی،کوکی،سوهان عسلی و ورقه ایگرزن159

5www.omidico.comOUT42-42420083-013طراح و سازنده انواع ماشین آالت مواد غذاییصنایع ماشین سازی امیدی160

3www.gashtaco.com4121-33878681-031تولید کننده دستگاه های بسته بندی و تاریخزنگشتا صنعت اصفهان161

33865051www.safahanesfahan.com415-031ساخت دستگاه های کیک و شیرینیتولیدی صنعتی صفاهان162

پارس خوشه پرداز163
تولید نشاسته اصالح شده جهت تولید انواع کرم فیل، انواع 

شکالت و پاستیل و بهبود دهنده های صنایع پخت
071-37742881www.parskp.com31A12

38553008www.motabargaz.comOUT22-031تولید کننده انواع گزگز معتبر164

6www.parto-gb.com31B10-88535153خدمات بیمه ایکارگزاری بیمه پرتو گستر برین165

22377603www.bernotti.irOUT1تولید انواع شکالت(شکالت برنوتی)مروارید کویر ایوانکی 166

88744311www.morshedgohar.comOUT38تولید کننده ماشین آالت پخت نان و شیرینیماشین سازی مرشد گوهر167

35723006www.masaelimachine.com4122-031(پیلوپک)تولید دستگاه های بسته بندی ماشین سازی مسائلی168

(سلطنتی سابق)گز مقصودی اصفهان 169
گز - تولید انواع گز تهیه شده از عصاره ترنجبین، عسل طبیعی

انگبین
031-33334418www.maghsoudigaz.comOUT28

170
عضو گروه توسعه - (سهامی عام)مارگارین 

صنایع بهشهر
35811www.margarineco.com3526تولید انواع روغن های گیاهی

صنایع غذایی نگین171
تولید انواع شیرینی مغزدار،شکالت، پشمک، راحت الحلقوم، 

نوقا، انواع ویفر،کانفت
041-36307080www.choconegin.ir44B3

448183013537کیک و کلوچهمژده شیرین172

63www.ghuflunkoh.com44A14-36703661-026شکالت،پاستیل،دراژه، ژلهصنایع غذایی قافالنکوه173

76264300www.armenplast.com4030طراحی و ساخت قالب و تولید ظروف پالستیکیآرمن پالستیک174

77968482www.shamscompany.com411ساخت دستگاه بستنی سازصنایع برودتی شمس175

حمید ماشین176
تولید ماشین آالت بسته بندی بیسکوئیت، ویفر و محصوالت 

بهداشتی
026-366710204142

36250216www.aghalari.com44B20-044انواع کیک و کلوچه و بیسکویت و تافی و کاراملصنایع غذایی ریحانه177

3626626031A1-071تولید انواع نشاسته خوراکی و صنعتی و گلوتن(فرادانه)نشاسته ممتاز شیراز178

آتی صنعت پیشگام179
ساخت و تولید انواع نوارهای نقاله و نوارهای مدوالر پالستیکی،  

ساخت دستگاه های اسپیرال و تونل پاستور
051-35411936-7www.atisanatco.com4114

55262223www.paya-sanat.com4120ساخت ماشین آالت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیکپایا صنعت دیرند180

دالین مهر181
انواع کیک غنی شده و پروبیوتیک،کلوچه، بیسکویت،کوکی، 

دونات، آبمیوه و آدامس
43995000www.dalinmehr.com384

41www.setarehkaraj.com4110-37315240-026طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندیصنایع بسته بندی ستاره کرج182

(Oleon)اولن 183
نماینده انحصاری شرکت اولئون بلژیک در زمینه کلیه 

امولسیفایرهای غذایی
88628551www.oleon.com4010

توسعه کشت و صنعت مانلی184
محصوالت غذایی الکچری عسل، شکالت، انواع روغن های 

خاص طبیعی و انواع نوشیدنی های بی نظیر
88628860www.maneli-co.com4010

33383409www.sivaniran.com354-087تولید انواع آدامس طبیعی و بدون قند در طعم های مختلفسقزسازی سیوان کردستان185

66800841www.arashmachinery.comOUT16ساخت ماشین آالت تولید مواد غذایی و لبنی و نوشیدنیماشین سازی آرش186

نان صنعت تهران187
ساخت دستگاه های فر تونلی حرارت غیر مستقیم انواع کیک، 

...کلوچه، بیسکویت و  نانهای حجیم و نیمه حجیم
44198311www.nansanat.com4113

24www.arax-ir.com4161-36376823-041سازنده دستگاه های بسته بندی عمودی و افقیماشین سازی آراکس تبریز188

338794194135-031تولید کننده انواع دستگاه های قنادی و فست فودتولیدی اصفهان کیاست کار189

44291390www.zarpash.com3520اسپری زعفران، انواع روغن، ادویهاسپری زعفران زرپاش190
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کتاب مرجع صنایع غذایی191
بانک اطالعات شرکت های تولیدکننده، واردکننده و توزیع 

کننده محصوالت غذایی، ماشین آالت وتجهیزات
84060www.ketabemarja.com31B5

5www.zarinshad.com44B18-36636864-031تولید کننده فرآورده های لبنی و کرهبایامهر اسپادانا-زرین شاد سپاهان 192

4www.nasimmazand91@yahoo.com3523-34774640-011تولید و بسته بندی انواع مارگارین و کره حیوانیصنایع غذایی نسیم صباح مازند193

صنایع غذایی گلها194
تولید کننده نمک تصفیه و تبلور مجدد یددار، انواع آردها، انواع 

پودر کیک و ژله، ادویه جات و چاشنی ها
66252490-4www.golhaco.irOUT37

8www.asiaborj.comOUT7-22064967انواع باالبرهای صنعتی متحرک و ثابتآسیا برج195

(مپدا)چاپ و مقواسازی زرفام196
بشقاب کیک متاالیز، صفحه کیک متاالیز، زیر دسر متاالیز و 

...کیف کیک متاالیز، جعیه کیک و شیرینی 
22958067www.mapda.ir3525

33391845iranasal.com3529-031تولید و بسته بندی انواع عسل های گیاهیعسل شهدینه گلها197

(پیروز اصلی)ماشین سازی عدیلی 198
طراح وسازنده دستگاه های بسته بندی تمام اتوماتیک مواد 

غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی
031-35721565www.adilipack.comOUT43

بهبود گستر سانیا199
ژل کیک و بهبود دهنده صنایع آردی،کاهنده واتراکتیویته، انواع 

مغزی ، روغن قالب، شکالت مقاوم به دما
051-35412680-3www.elyassania.com31A29

بهبود گستر سانیا200
ژل کیک و بهبود دهنده صنایع آردی،کاهنده واتراکتیویته، انواع 

مغزی ، روغن قالب، شکالت مقاوم به دما
051-35412680-3www.elyassania.comOUT39

آروما201
انواع نقل،شکر پنیر و حلوا و شیرینی های سنتی ارومیه و 

عرقیات گیاهی
86011295357

22667827www.Kafsa.com31A26کیوان202

34573832www.tanoory.com44A7-023تولید انواع کیککیک تنوری- سهند ثابت203

88658592www.aran-machinery.com4141طراح و سازنده خطوط تولید تمام اتوماتیک کیک(سهامی خاص)نوآوران صنایع کاالی آران 204

6www.nadipack.ir4162-88779365تولید کننده انواع دستگاه های بسته بندی و مواد مصرفی مربوطصنایع بسته بندی تحول کاالی نوین205

صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا206
 رنگ چاپ 4 الیه و انواع کارتن با قابلیت 5 و 3تولید انواع ورق 

دایکاتی،تخت و تولید کارتنهای لمینیتی
66029179-80OUT21

ماشین سازی کامل207
سازنده خط تولید تافی مغزدار تزریقی،بن بن مغزدار،ماشین 

(توزیندار،افقی و حجمی)آالت بسته بندی عمودی
041-342023984155

آماده لذیذ208
تولید انواع شکالت،ویفر،بیسکویت،پاستیل، دسر و انواع غذاهای 

(...نودل،سوپ،عصاره و)خشک نیمه آماده 
26417906www.amadehlaziz.comOUT27

6www.persiansanat.comOUT19-44565300تولید کننده پالت و باکس پالت پالستیکیتولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان209

55585991www.hamid110.com3535عرضه کننده زعفران در بسته بندی های کامال بهداشتی110زعفران حمید 210

56863260www.m-shahabadi.comOUT5سازنده ماشین آالت بسته بندیماشین سازی شاه آبادی211

66818206www.keyhan-machine.comOUT9سازنده ماشین آالت کیک و کلوچه و شیرینیکیهان ماشین212

22258419www.kadivarkam.com44Bواردات مواد اولیه و ماشین آالت صنایع شیرینی و شکالتگروه بازرگانی کدیور213

آراد جم خاورمیانه214
جهت درج اطالعات  (جت پرینتر)ارائه چاپگرهای صنعتی 

متغییر بر روی محصوالت
88626151www.aradjam.ir4163

37382721www.aryasanatespadana.comOUT8-031ماشین آالت پخت شیرینیآریا صنعت اسپادانا215

32723432www.taliacake.com44A12-044(آصیل)و  (تالیا)کیک،کلوچه،ویفر (تالیا)انتظاریون - صنایع غذایی سعادتی 216

صنایع پالستیک کوهسار217
طراحی و ساخت قالب، تولید ظروف مورد استفاده در قنادی ها، 

رستوران ها، جعبه شکالت، نبات، زعفران و مسقطی
76266255-7www.couhsar.ir404

9www.irancarton.ir3534-66628887تولید کننده انواع ورق و جعبه های کارتنی(سهامی عام)کارتن ایران 218

219
توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه 

(غرب کارتن)
IML88104525www.gharbcarton.com31A21تولید کننده ورق و کارتن،چاپ فلسکو،افست و لیبلهای 

برودتی و حرارتی نیک220
تولید کننده سردخانه های صنعتی،ماشین های بستنی 

ساز،تهویه مطبوع،نفت و گاز
44986332www.nikicm.com413
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استیل ماشین سبالن221
طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و لبنی و آبمیوه و 

دارویی
045-33873614-15www.esteel.irOUT14

66937573www.payvandpg.com4132تولید انواع تسمه های نقاله،انتقال نیرو و توریهای خشک کنتسمه های صنعتی پیوند222

Prod export+380-939605636www.prodexport.com4011بازرگانی 223

77751995www.hamshahrian.comOUT34(هارد باکس)تولید کننده انواع جعبه های چوبی و مقوایی صنایع بسته بندی همشهریان224

88491809www.gorjico.com44A21بیسکویت و ویفربیسکویت گرجی225

344A-88491251شیر خشک،پودر آب پنیر و محصوالت لبنیزرین لبن پارس226

88012014www.sabalanbokhar.comOUT48تولید دیگهای بخار،آبداغ و روغنداغسبالن بخار پویا227

بسته بندی شادمهر228
سازنده و صادر کننده انواع ماشین آالت مدرن بسته بندی در 

صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی
44968699www.shadmehr.com4165

35413152www.rmciran.com4139-051ساخت ماشین آالت دونات،اشترودل،شیرینی و شکالتماشین سازی رافتی229

آبان شیمی تجارت230
تامین مواد اولیه و محصوالت صنایع مختلف با باالترین کیفیت 

و از برترین تولیدکنندگان اروپایی
88174322-55www.aban-chemie.com402

3457267231A31-023تولید لواشکشیرین ساز قطره طال231

33342011www.azinshahd.com3828-025تولید کیک و کلوچهکیک دوئل- آذین شهد ایرانیان 232

34294239www.ti-tak.comOUT35-034تولید کیک و کلمپه و ویفرصنایع غذایی شهدریز رفسنجان233

صنایع ارگ یزد234
یخچال و فریزر صنعتی،سردخانه صنعتی،قفسه متحرک و 

تجهیزات فروشگاهی
035-38253588www.argyazd.com4158

8www.sanatkaranco.comOUT13-34763326-026ماشین آالت بسته بندی مواد غذاییصنعت کاران متحد درخشان235

6628478044B1تافی،آبنبات،آدامس آب میوهپاپ آپ-اسپرسا236

40537979www.norevo.de35-49+(محصوالت و براق دهنده ها )-هیدروکلوئیدها ، واکس ها نری وو237

33www.haamfood.com3818-34301630-041تولید بیسکویت،کیک،ویفر،تافی،آبنبات و اسنکصنایع غذایی حام238

4www.tabrizpack.com38-32466482-041چاپ لفاف های بسته بندیچاپ تبریز پاک آذربایجان239

4127 دیپوزیتورCNCتولید کننده ماشین آالت قنادی زهرانی- گروه تولیدی کیانی 240

برادران عباسی241
تولید کننده ماشین آالت قنادی سازنده، میکسرهای قنادی، 

آسیاب شکر و خمیرگیر به صورت استیل و رنگ استاتیک
031-376518324143

فخر افق ارومیه242
تولید انواع تافی مغزدار،آبنبات مغزدار،شکالت، ژله، باسلوق، 

پودر شربت و انواع سس های تزئینی
044-32723424-5www.tazhineh.com3511

36303899www.forozanazar.comOUT6-041سازنده دستگاه های بسته بندی توزین دار و پیلو پکماشین سازی فروزان آذر243

کارخانه رباط ماشین خلیلی244
اولین سازنده سیلوهای آرد و شکر و سیستم های مکانیزه 

انتقال و ماشین آالت نان، کیک و بیسکوئیت
44050716-18www.robatmachinkhalili.comOUT12

33686706www.momtazsanat.com4133-031اولین تولید کننده سینی های پرسی فرهای قنادیگروه صنعتی ممتاز245

7www.isfahanjahankar.1st.ir4133-33873976-031سازنده دستگاه های میکسرهای قنادی و خمیر همزناصفهان جهان کار246

5403-88641980طعم دهنده های خوراکی(سیمرایز)توسعه تجارت آریا کیمیا 247

8www.shirinbokhor.com31B12-36307507-041تولید انواع کیک اسفنجی و الیه ایشیرین بخور تبریز248

32863444www.sadaf-plastic.com31B4-041به روش التراسونیک (طلقی)تولید ظروف استوانه ای بسته بندی صدف پالستیک آذر249

98www.azaranvaragh.comOUT41-36301096-041تولید کننده ظروف یکبار مصرف از جنس پتآذران ورق سهند250

ایده پردازان پاشا251
نبات چوبی طعم دار،نقل،شربت ،کاسه نبات،آبنبات،عروس داماد 

روی کیک،کله قند تزئینی جشنها و عروسی ها
775095003528

اتحاد نو252
- روتاری  )سازنده خط کامل بیسکویت و قالبهای بیسکویت 

(کاتر
65742691www.etehadno.com4164

70www.arm-t.com4039-22884369واردکننده و نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده رنگبازرگانی مناقبی253
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بازرگانی مناقبی254
وارد کننده و نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده رنگ 

خوراکی و اسانس های خوراکی و بهداشتی
22884369-70www.Arm-t.com4039

آرمان رنگ معطر-بازرگانی مناقبی255
وارد کننده و نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده رنگ 

خوراکی و اسانس های خوراکی و بهداشتی
22884369-70www.Expressions-aromatiques.com4039

گروه صنعتی لینا256
تولید فرآورده های حجیم شده غالت،انواع کیک 

،کلوچه،بیسکویت،ویفر و انواع آجیل و خشکبار،چیپس،پلت
025-33340341www.linanik.com3824

8830895438،پودر آب پنیر، پودر پنیر(پرچرب-اسکیم)شیر خشک پارسا مهر آرین257

2276606231B2تولید ظروف قنادیصنایع تولیدی آذرخش258

22263035www.takinelectronics.irOUT20صندوق فروشگاهی،ترازو،نرم افزارتکین الکترونیک آرکا259

پانیذ شهد بینالود260
تولید و بسته بندی  نبات چوبی زعفرانی و طعم دار و 

محصوالت طعم دار و محصوالت جانبی
051-33564095-63515

2www.nasrdalya.com31A16-36570821-051تولید پودر شیر خشک و پودر آب پنیرتوسعه و سرمایه گذاری نصر دالیا261

نیت نات262
تولید خالل،پرک و پودر از پسته، )فرآوری از میوه های آجیلی

(بادام درختی، بادام زمینی و فندق و گردو
09122005242www.neat-nut.com3810

صنایع پخت مشهد263
طراح،تولیدکننده و صادر کننده انواع ماشین آالت پخت نان و 

شیرینی
051-32463458www.mbico.irOUT17

36372880www.aghbaljam.ir31B30-041تولید مربا، مارماالد(مربای آغبال)گل آتشی آذر 264

265
صنایع پالستیک )-گلدیس پالست صبا 

(رستاخیز
2OUT40-35492000-031تولید انواع ظروف پالستیک قنادی

مافین رویال پک266
 )کلیه محصوالت کاغذی مورد نیاز قنادان و نانوایان فانتزی 

(مافین،تولیپ،کاغذ روغنی
33984214www.muffinroyalpack.com4026

09196889563OUT23تولیدکننده شیرین کننده طبیعی و اسانس خوراکیمزه سازان نوپژوه شمال267

76517104140-0313تولید ماشین آالت نان و شیرینی و پاتیل های استیلصنایع ماشین سازی سبزیان268

231B32-44210690-026(روتوگراوور-فلکسوگرافی )چاپ رول چاپ ایران سپهر269

36304070www.cs-tabriz.ir4136-041 توزین در ایران10اولین و تنها سازنده مولتی هد (کنترل صنعت تبریز  )احمدی 270

66703344OUT46آموزش اتوماسیون خط تولیدمرکز آموزش کامیاب مرام271

88888822www.vanak.orgOUT32ثبت شرکت و برندثبت ونک272

22540607www.persian-tadbir.comOUT18تولید نبات مایع،شربت طعم دار،آبمیوه گازدار و بدون گازپرشیا تدبیر غرب273

آراد تامین کاال274
وارد کننده و توزیع کننده انحصاری انواع ویفر، کیک، کلوچه 

های کارمالی سوئیس
22148330www.aradmaf.ir44A2

773929683522بستنی،خامه قنادی،آب میوهبستنی مهر275

36306806www.shoniz.comOUT47-0413شیرینی و شکالت(شونیز)صنعتی داداش برادر 276

3413068631B6-086تهیه پودر شیر خشک و پودر آب پنیرپاک نهاد شیر اراک277

سیسارون شیمی278
تولید کننده نمک های فسفاته غذایی،بیکینگ پودر و سدیم 

اسید پیرو فسفات

051-

43268300( خط5 )
www.ciceronechemi.com31A24

34329580www.doosti-co.com3816-041انواع بستنی و پشمکبستنی دوستی تبریز279

آلتین صنعت سهند280
ساخت ماشین آالت کیک الیه ای،کاپ کیک، چوب شور، 

بیسکویت و سایر ماشین آالت صنایع غذایی
041-36370798www.ngm-tb.com4156

644B16-32461101-051تولید کننده انواع کیک، بیسکویت،کلوچه، ویفرسیرنگ281

34466880OUT10-026سازنده ماشین آالتصنایع ماشین سازی جهانگیری282

8343www.partodaneh.ir3542تولیدکننده انواع روغن های نباتی و مارگارینپرتو دانه خزر283

آریان لبن نقش جهان284
شیر خشک اسکیم، شیر خشک پر چرب، پودر آب پنیر، پودر 

شیر خشک فوری ، خامه و کره
88713470www.ariyanlaban.com31B23

36222712www.nikanshahd.com44A5تولید انواع شکالت، ویفر، فرآورده های کاکائویینیکان شهد ورامین285

44976403www.armanjojo.com3531پاستیل جوجوآرمان سبز تاوریژ286

45332529www.dianafood.com31A4-026تولید بیسکویت و کلوچهبیسکویت دیانا287
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33455000www.arshiyakantiner.irOUT30-028تولید انواع اطاقبار کامیون و کانکسارشیا کانتینر پویا288

دهلر289
 طعم دهنده ورنگهای خوراکی طبیعی،عصاره مالت،کنسانتره 

میوه و سبزیجات،انواع مواد اولیه غذایی و آشامیدنی
88656934-7www.Doehler.com4017

زهرانی-صنایع تولیدی اصفهان گل پرور290
تولید کننده انواع دستگاه های قنادی قیف زن اتومات 

دیپازیتور، فر برقی
091331537994144

44614100www.irandh.irOUT31دستگاه تصفیه هوا و دفع حشراتالکتریک سازان افق کویر291

88538517www.carenfood.com44A13تولید انواع بیسکویتنکیسا-آلویتا292

44504647OUT25تولیدکننده انواع شیرینی و شکالت و آبنباتگروه صنایع غذایی آی سودا293

134151-44522410مواد اولیه،ماشین آالت بسته بندی،ژالتین،اسانستهران-بازرگانی ژاپن294

کامرس گیت295
انواع روغن و چربی های صنایع شیرینی و شکالت انواع روکش 

و پوشش شکالت و بستنی، امولسیفایر، استابالیر
031-36672402WWW.commercgate.com4012

عطرینه سازیبا296
تولید و واردات مواد اولیه برای صنایع خوراکی و دارویی و تولید 

محصوالت ضد عفونی کننده تخصصی
22011030www.saziba.com4018

PVC6543602331A3ظروف آفتاب پالست پارسا297

09122947889359انواع کیک و کلوچه های ساده و مغزداربرنا گندم امید298

آویژه299
ساخت و آموزش ساخت ماشین آالت بسته بندی و مواد غذایی 

و نرم افزارهای مرتبط
66476071www.Karasanat.comOUT45

فرآوری فروکتوز ناب300
فروکتوز، : تولید کننده انواع شیرین کننده های طبیعی نظیر

گلوکز، مالتوز
44894835-7-9www.ffnab.com3518

37743224www.sok-sok.irOUT3-071(سک سک  )تولید جعبه های فرهنگی کتاب و اسباب بازیصنعت داران افتخاری301

66477967www.amg.co.ir3514طراحی و تولید انواع بسته بندی و جعبه های چوبی(A.Mg)آروند مهراز گیتی 302

303
مجتمع تخصصی مهندسی علوم و صنایع 

(P.I.P)غذایی ایران 

آزمایشگاه مواد غذایی همکار، آکادمی آموزشی، شرکت بازرسی 

و نمونه برداری
44007288-93517

دانش بنیان پارس بهبود آسیا304
تنها تولید کننده امولسیفایرهای خوراکی 

DATEM,SSL,CITREM, ACETEM, PGE ,

SMS, DGMS

051-38470710-11www.parsbehbood.com4028

ماشین های بسته بندی اصفهان پک305
شرینک پک،استرچ )طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی  

(پالت، پالتایزر و دسته زن 
031-35723838www.packesfahan.com419

مهرگرد نیروی آپادانا306
سیستم های کنترل اتوماتیک و  هوشمند دستگاه های پخت 

شیرینی
031-33932211www.mehrgard-co.com4148

موثق307
مواد قنادی،خشکبار،ادویه،قهوه،کنجد، پودر نارگیل، هل، 

دارچین، زنجیل، بادام،سیاه دانه، گوارکام،مغز تخمه
55814901www.mottrading.comOUT24

3422344535-034بسته بندی آجیل و خشکبار،مواد غذاییزرپویان نوین رفسنجان308

شیرین دانه سبز ایرانیان309
تولید انواع شکالت و شیرینی و صنایع غذایی شامل کیک و 

کلوچه و غالت حجیم شده
026-34762161www.shirindane.com351

متین تجارت310
 بسته CBSروغنهای شورتینگ و - پودر کاکائو - بیس آدامس 

بندی، ژالتین
2201691944B9

35315552www.pirouzpack.irOUT11-031ساخت و تولید ماشین های مدرن بسته بندیپیروز پایور سپاهان311

کاوش صنعت312
سازنده ماشین آالت بسته بندی،توزین دار، حجمی، پودری، 

خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات، انواع باالبرها
65462575www.ksn-co.comOUT33

88725651www.iranzak.com386تولید کننده آدامسایران زاک313

09121580147hoomanplast.ir352تولید کننده محصوالت یکبار مصرف کیک و شیرینی و شکالتهومن پالست314

315
زرین پخت -گروه صنعتی شیرین پخت مشهد

مشهد
2743270www.shirinpokht.com4131-0513خط کامل کیک و کلوچه،دونات، دانمارکی،نان فانتزی

55815605www.hampa-co.com3512آلوچه و لواشک همپاطعم افشان برتر316

376578814119-031تولید فرهای شیرینی پزی صنعتی و خانگیکهن فر کاوه317
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چاپ،بسته بندی و تبلیغات کیانی318
تولید انواع بسته بندی مواد غذایی،شیرینی و شکالت توسط 

ماشین آالت و انواع سالنامه و هدایای تبلیغاتی
77511030-40-50www.kiyanico.com4150

آرین گلوکز319
تولید کننده شربت گلوکز به روش اسیدی و آنزیمی، 

مالتودکسترین، نشاسته و گلوتن گندم
024-35582041-3www.arianglucose.com4031

88105830www.acesoft.ir3541نرم افزار پخش مویرگیسامان پژواک آسه320

3541189231B29-051(حلوا شکری)تولید فرآورده های غذایی کنجدی نگین تغذیه کیمیا321

66742435www.rocktehran.comOUT26-021طراحی ، تولید و اجرای قفسه انبار و تجهیزات فروشگاهیراک مشبک تهران322

323
موسسه جهانی حالل وابسته به مرکز 

تحقیقات و اتاق اسالمی
4www.halalworldinstitute.org31A18-88346803*-021صدور گواهی نامه بین المللی حالل

6www.techmachine.co3532-88230764-021طراح و سازنده سیستم های قفسه بندی مکانیزه- مشاور تک ماشین324

77124286www.funnybox.irOUT36-021تولید کننده انواع عروسک های جایزه دار و بسته های فرهنگی(Funny Box)فانی باکس325

(کاچیال)نیلوفر نوش آمل 326
فرآورده های کاکائو و شکالت - تولید کننده انواع شکالت 

پودرژله- صبحانه ، ژله آماده و نوشیدنی
011-44203343www.kachila.com3543

6388-46139374-051انواع دراژه- فرآورده های تزئینی قنادی - شکالت فرازین خانه شکالت خراسان رضوی327

231A19-32223080-024تولید کننده انواع شیرینی و شکالتشکالت کنجدی بیرلیک328

354566183536-041تولید انواع ویفر، کیک، کلوچه و بیسکویتصنایع غذایی آیمان329

04136305244OUT15تولید ماشین آالت بسته بندی(ماشین سازی داوودی مقدم)ناملی ماشین330

344A20-36307701-041تولید انواع کیک و کلوچهصنایع غذایی درویش331

سترگ دانه آسیا332
کشت و صنعت، فرآوری و بسته بندی انواع خشکبار و شکالت 

صبحانه
021-88985261-3OUT2

333Carimi Flaver And Fragrance Co0090-2166636140www.carmiflavors.com44B12

334EKSPER GIDA PAZARLAMA 

SANAYI VE TICARET AS
08502024300www.eksperfoods.com44B8

90-2623261111www,aromsa.com44B13+(AROMSA)آرومسا 335

336MAKREV MACHINE+90-2124861270www.makrev.com44B52

376519594145-031تولید کننده دستگاه های قنادیسپه کار337

4432574444B11-044بازرگانی تجارت سردشت سیوان338

44A8مجله اقتصاد سبز339

مجله شهد340
ستاد انتشار کتاب نشریه شهد و همچنین کتاب نمایشگاه 

شیرینی و شکالت
88526765www.gian.ir44A9

338761294146-031ماشین آالت قنادیماشین سازی الماس341

گروه صنعتی لینا342
تولید فرآورده های حجیم شده غالت،انواع کیک، کلوچه، 

بیسکویت، ویفر و انواع آجیل و خشکبار، چیپس، پلت
025-33340341www.linanik.comOUT29-50

(شکوما)شکالت ما 343
 (ساده،بدون مغز،ویژه مصارف قنادی و صنعتی )انواع شکالت

ویفر شکالتی،دراژه،انواع کرمها و ژل قنادی
021-77337701www.chocoma.co3813

33826-33343661-025تولید کننده انواع نبات و پولکی و شیرینی جات و نوشیدنیشهد آفرین پایتخت344

224403593524تولید بسته های لوله مقوایی ویژه بسته بندی انواع محصوالتصبا پک345

8884500731B18تولید استارترپروتئین صنعت دماوند346

6www.parsavaj.com4147-65612305تولیدکننده،صادرکننده و واردکننده ماشین آالت بسته بندیپارس آوج347

8www.fmazar.ir44B10-22863656انواع جایگزین های روغن در صنایع،کره مخصوص قنادیفرایش مهرآذر348



شماره غرفهشماره سالنآدرس اینترنتیتلفنشرح فعالیتنام شرکت ردیف

44145249www.chpc.ir44B10انواع جایگزین های روغن در صنایع،کره مخصوص قنادیچاشت پسند349

43539-65225523تولید انواع دسر و ژله به همراه قطعات میوهشهد نارین آریا350

88170441www.kpack.ir31B18طراحی و بسته بندی کاالکاال پک351

6694784644A6 -7نشریه تخصصی چاپ و بسته بندی و تبلیغاتمات و براق352

88915418www.packprinting.ir44A6 -7مجله تخصصی در زمینه چاپ و بسته بندیماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی353

8899273644A6 -7نشریه تخصصی قناد باشینشریه تخصصی قناد باشی354

66419276www.agronews.ir44A6 -7نشریه تخصصی غذا و تغذیهنشریه غذا و تغذیه355

844A6 -7-66435666نشریه تخصصی آشپزیآشپز باشی356

6www.packagingart.ir44A6 -7-44697895نشریه تخصصی بسته بندینشریه هنر بسته بندی357

66597770www.ghazaa.com44A6 -7نشریه تحلیلی، آموزشی و پژوهشی غذاماهنامه غذا358

88926408www.agrifoodmagazine.ir44A6 -7انتشار ماهنامه جامع صنایع غذاییماهنامه کشاورزی و غذا359

5www.iranagrimagazine.com44A6-7-88833782چاپ ماهنامه در زمینه کشاورزی ، غذا و دام و طیورماهنامه دام، کشت و صنعت360


