فهرست شرکتهای حاضر در بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان
 9تا  12دیماه 1400

نام شرکت

زمینه فعالیت

سایان لوله نقشجهان

تولید لوله و اتصاالت

ایلیا صنعت سپاهان

گلخانه

ابتکارنوین آبیاری

آبیاری قطرهای

پارسیان بذر خاورمیانه

واردات بذور زراعی

احسان بذر پالیز طالیی

بستهبندی بذر

گروه طبیعتسازان فراهانی

نهادهها

صنایع نیلوفر پالستیک یزد

نایلونهای گلخانهای کشاورزی صنعتی

هیوافراس آب

شیرآالت کشاورزی و صنعتی

آرمان گستر پیشرو

تولید ماشینآالت کشاورزی

اکسیرساز شمال

تولید شبکه

خوشهپروران

تولیدکننده نهادههای کشاورزی

نیروفراب پاسارگاد

سیستمهای هوشمند گلخانه

طوطی دریایی اطلس

مشاوره مهاجرتی کشاورزان

چیداک بسپار

تولید و ساخت منازل ذخیره آب کشاورزی

ابان بسپار پارسیان

لوله و اتصاالت آبرسانی کشاورزی

اصفهان پالست (تکاب لوله ظفره)

تولید تجهیزات آبیاری

ماشینهای هوشمند ایرانیان ماهان

تولید سینی نشا

دنا پالست

تولید قطعات آبیاری قطرهای

تعاونی تولید محصوالت زراعی و نهالستان قائم

نشاء نهادههای کشاورزی

پرشین پوشش پلیمر

فیلم سه الیه گلخانهای

آوند کشاورز پاسارگاد

نهادههای کشاورزی

بهاران قطره

تولید لوازم آبیاری و قطرهای

ایران کشاورز

کشاورزی

جهان بذر پارس نهاده

بذر کشاورزی

شایانیر صنعت آرتان

تولید سیستم سرمایش گرمایش

مدیران تحلیلگر سپاهان

تولید کننده نرمافزارهای تخصصی

آبیاری قطرهای

تولید لوازم آبیاری قطرهای

پویا بارش زایندهرود

تولید سیستمهای آبیاری و اتصاالت

شرکت فنآب صنعت گلپا زرع

تولید انواع چوب خردکن و ادوات کشاورزی

پایا بسپار آریا

تجهیزات آبیاری

کیمیا شیمی گوهر ایساتیس

کود شیمیایی

گوگرد معدن زرکوه

کود و سم

کیمیا سبزآوران

آفتکشهای ارگانیک

طالیهداران آذر تجهیز

آبیاری و فیلتراسیون

پنام پوشان پلیمر

آبیاری محصوالت پلیمری

البرز پلیمر جی

تولید لولههای آبیاری کشاورزی

آبرسان سیستم سروش

آبیاری قطرهای

یاشیل قطره

تولید سیستمهای آبیاری

آذران بوجار ایرانیان

ماشینآالت کشاورزی

اسپا پالست اپادانا

تولید کود

تولیدی صنعتی تکنو زرع

ادوات کشاورزی

آب حیات زندهرود

تولید کننده لوله

زیست فنآوران نوین رادمهر

تولیدکننده کود

آراد تجارت ایرانیان

تولید و تامین تجهیزات کشاورزی

سبز رویش دامون

کودهای شیمیایی

پرند باران پارس

لوازم آبیاری

هوا سلولز

تولیدکننده تجهیزات سلولزی

برگ سبز مشتاق

گلخانه و تجهیزات داخلی

فالوردشت

تولید ادوات کشاورزی

تولیدی و بازرگانی نوآوران

آبیاری کشاورزی

ورسک اتصال

تولید محصوالت آبیاری

گروه صنعتی فناوران

ادوات کشاورزی

جی لیان جی

تولید بو کش

آسایش قطره آذربایجان

تولیدی لولههای آبیاری

شرکت تعاونی گل آشوب

محصوالت کشاورزی

پوشش گستر سپاهان (ظریف مصور)

تولید عایق

ژرف کام پایدار

کودهای معدنی و نهادههای کشاورزی

خدمات فنی کشاورزی جابر

خدمات فنی کشاورزی

شرکت افرند

بازرگانی کشاورزی

کیمیا اکسیر شرق

تولیدکننده نهادههای کشاورزی

دلتا دشت

تولید ادوات کشاورزی

ظریف صنعت

تولید ادوات و ماشینآالت کشاورزی

پلی تاک

اتصاالت قطرهای

گروه جی سان

تولیدات اتصاالت آبیاری قطرهای

بازرگانی خورشیدی

ابزارآالت باغبانی

بازرگانی کربالیی

واردات و طراحی و تولید سیستمهای

نگین ستاره گلپایگان (آبسان گستر)

تولیدکننده لوله و اتصاالت پلیاتیلن

ماشین صنعت خالدیان

تولید ادوات کشاورزی

زرین پژواک گلشن

ساخت گلخانه

گلخانهسازان صدف کشت گلشن

ساخت و تولید تجهیزات گلخانه

سبز گستر ایرانیان

محصوالت کشاورزی

صنایع پوشش گلخانهای ثمن

تولید نایلونهای گلخانهای

گلخانهسازی آشیانه شهر

گلخانهسازی

فرابرد (فرانمای بلند اسمان)

ساخت و تولید پهپادهای غیرنظامی

نوید پمپ اسپادانا

تجهیزات مکانیکی و ادوات کشاورزی

سبزدشت

تولید ماشینآالت کشاورزی

خدمات کشاورزی ماهان

ادوات کشاورزی

فرنام بسپار

تولیدکننده

نگین بذر دانش

تولید بذر سیفیجات

شرکت رادین پلیمر سپاهان

تولید لوله پلی اتیلن

آریا نهان زیست اکسیر

تولید انواع کود

آذر سبزینه

توزیع بذر کشاورزی

رویش تجهیز پارسه

تولید بخاری و لوازم گلخانه

سبو سیب سالمت

بهداشتی و سالمتی

البرز پلیمر سپاهان

تولیدکننده ماشینآالت و تجهیزات پالستیکی

تعاونی کشاورزی فالحت

طراحی و ساخت گلخانه

بانک صادرات

خدمات مالی

توانا تجهیز پارتاک

تجهیزات گلخانه

پور آب لوله یزد

آبیاری

آرمان صنعت کاویان

تولیدی صنعتی خدماتی

نوین آب پاالیش

تجهیزات گلخانه

فنآوران زرین خوشه آذربایجان

تولید دستگاههای آبیاری

نگین کشت

فروش تجهیزات آبیاری

سپهر الکتروگستر آسیا

برق و الکترونیک

باران پلیمر جی

تولید کننده تجهیزات آبیاری قطرهای بارانی

حامی آب بسپار

تولید ورقهای پلی اتیلن

بهینه فنآور کاسپین رسانا

تجارت الکترونیک

کویر کشت یاس

ساخت و تجهیزات گلخانه

متین سبز اصفهان (هوگر)

توزیع کود مایع

مدیران کشت

تامین و تولید نایلون لوله و اتصاالت

گروه صنعتی پویا

_

ریشه گستر ویرا

_

بانک کشاورزی

_

نگین ستاره گلپایگان

_

دانشگاه آزاد اصفهان (واحد خوراسگان)

_

کیا سامان پایدار

تولیدی بازرگانی

فارم استار

-

عاملیت فروش  1475تراکتورسازی

لوازم تراکتور

زندهرود سبز

گلخانه

زرشک و زعفران برج

زعفران

کاسپین کود گلستان

کود

کشتکار سروین اسیا

تولید کود کشاورزی

سیمرغ سپاهان

خدمات کشاورزی و طراحی گلخانه

رویش سبز خاک اهورایی

کشاورزی

تورینه بافت شمال

کشاورزی

آذین پالست نقش جهان

تجهیزات آبیاری تحت فشار

اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

بازرگانی ،صنایع ،معادن ،کشاورزی

انجمن صنفی کارفرمایی سراسری

انجمن تولید نشا

لوتوس صنعت اسیا

ماشینآالت کشاورزی

اتحادیه زنبورداران

پرورش زنبور عسل

کیا توزین

ترازو و باسکول

