ﮐﺮوﻧﺎ روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و
ﻃﯿﻮر  SPACEرا ﻣﺠﺎزی ﮐﺮد

روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام و ﻃﯿﻮر  spaceﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ روال ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام
و ﻃﯿﻮر  spaceﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ روال
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دام و ﻃﯿﻮر  SPACEﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵-۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ۲۵-۲۸ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
 (۱۳۹۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮد:
در ﺑﺨﺶ ﻧﻮآوری ﻫﺎ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮﻓﻪ داران ،ﺑﺨﺶ
ﻧﻮآورﯾﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن و
اﻫﺪا ﺟﻮاﯾﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ درﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ.ﺑﺨﺶ ﻧﻮآوری ﻫﺎ اﻣﺴﺎل  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻫﯿﺎت ژوری ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ  ۱۰۰ﻧﻮآوری ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ  ۲۵ﺳﺎل را
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی آﻧﻼﯾﻦ B2B
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ داران در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﯿﺲ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ
داران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ  ۱۵-۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻟﯽ  ۹ﻣﻬﺮ( ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺟﺬاب و ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮده و از
ﺳﻨﺘﻬﺎی دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺰاﯾﺪه ای ژﻧﻮﻣﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ) (Genomic Eliteﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی از -۱۶
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۰-۲۶ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ..اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﮋادﻫﺎی
۱۰
 NORMANDEو  AQUITAINE BLONDEﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎزی
ﺑﺮﺗﺮ وﯾﮋه ﻧﮋادﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ۱۵ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر از  ۱۲۰ﮐﺸﻮر در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رن
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻧﻈﺮات ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 SPACE-TVﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ AGRI-WEB

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل و ﮔﺰارش ﻫﺎی

ـﻦ
ـﺪ داد و  SPACEاوﻟﯿـ
ـﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫـ
ـﺎه را ﭘـ
ـﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـ
ـﻒ در ﻣـ
ﻣﺨﺘﻠـ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﮐﺴﺖ و رادﯾﻮ وﯾﮋه ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و
ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل روی ﺳﺎﯾﺖ www.space.fr
دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺿﻤﻨﺎ درﯾﻮﺗﯿﻮب ،اﭘﻞ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎدﮐﺴﺖ و اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد در اﻧﺘﻬﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ :در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )۲۶
ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﻫﻤﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﯾﻨﻢ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷
و اﯾﻦ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در روز

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از دو ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

