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سالن نھاده ھای کشاورزی
نام شرکت
گياه گستر فيروزه) نمايندگی شرکت چخ لھستان(
رازی شيمی خرم
کشاورزی يکره
زيست فناور سبز
طاھا فجر البرز
مجتمع صنعتی رجاء شيمی
فالت ايرانيان زمين )بازرگانی مومنی(
مزرعه فراز آسمان
صنعت ايرانيان نيک سپھر
سبز فام
خدمات کشاورزی گلبرگ
کيميا سبز آور
حاصل نوين
نماينده رسمی باير پارسيان )سپھی(
زراعت يکتا ميراث آشنا )زيما(
پارس فروغ زاگرس
پارس پويش پادنا
سروناز خراسان
سازگان شيمی
صد گل گستر
تجارت کشت نوين ونوشه)تکنو(
گل سم گرگان
رھا انديش کاوان
آريا شيمی

پخش سموم الله پارس
سميران
صنايع شيميائی شيمی کرد
باير پارسيان
توليد فراورده ھای شيميايی ايران
تجارت ستاره سبز
خزر سم کود
گياه
تجارت ستاره سبز
آرنا توسعه)بھکو(
توسعه کشت ذرت
ساپل سازه پالستيک
بازرگانی رئيسی
سرو سبز آسيا
آوان مشرق زمين
سموم کشاورز
کاوش کيميای کرمان
بھتا
مبنا سرشت پارسيان
آبتين گستر سبز
ساعی گل تھران
صنايع ماھر شيمی
ازھار صبا
خدمات کشاورزی عابدی
آرمان سبز آدينه
پرديس پژوھان سبز توس
رخ پالستيک توس
شيمی پالستيک يزد
کوالن سل
کشت و صنعت پارس
کود معجزه
طوس کاويان
نھاده گستر

پرتو تجارت سبز ارس
پرشين پوشش پليمر يزد
دانش بنيان نويد نو
مزرعه چھار فصل خراسان
تورينه بافت سبز شمال
سينا بذر الوند
پرنيان رويش آريا
اذر سبزينه
ويواکود
کيھان سم
آرمان مبين پويان
توسعه تفلون نسوز دماوند)آگراکو(
پايدار کشاورز زيما
فرآوری شيميايی زنجان
نوين کشاورز
آشيان سازان سبز ايرانيان
فناور نانو پژوھش
جاھد گستر گياه پزشکی ايرانيان
تلما کشت پارس
ملی شيمی کشاورز
مشھد پودر
شھد پاک
مھندسی کشاورزی جم
الوند دانه خمين
مزرعه سبز
گلخانه آرتميس
مجتمع کشت و صنعت امين
ھديش مھر کوير
خدمات کشاورزی پاد
آتی سازان ارگ جديد
کلينيک گياه پزشکی زيست باران
انتشارات مرز دانش
مھندسی کيميای سبز افرا

پارس برليان شرق
حامی قطره اريانا
مرکز پژوھشی و تحقيقاتی کشاورزی و منابع طبيعی
آشيان سازه پارسه

سالن ماشين آالت و ادوات کشاورزی  ،باغبانی و صنايع مرتبط
ماد آروين تجارت )(METEC
ارس آسيا سازه
درخشان
ماشين زراعت ھمدان
تعاونی خدمات کشاورزی بکتاش
کشت گستر آرارات
آلتون رانش
قطعات آھنگری و صنعتی حداد خراسان
مشھد لودر بھنام
صداقت کابين
کشت و صحرا
ثمر کشت خراسان
تعاونی گاو آھن سازان خراسان )ابرھارد شرق(
سبز دشت
گشتاک -گروه صنعتی شير مست
سر سبز بوکان
توسعه کشاورزی سھيل اکباتان
کارخانه دانا
تعاونی سازندگان ماشين آالت و ادوات کشاورزی خراسان ) تسماک(
صنعت کشت بھنام
خيش ساز صنعت
سبز کوش نگين
بادله
بازرگانی شرق
جاھد گستر

بخش توسعه بازرگانی سفارت ايتاليا
پاويون ايتاليا
کارخانجات توليدی شخميران
ھماھنگی سه
قطعات آھنگری خراسان
صنايع ھيدروليک ھنری
آسيا اگرو سيستم
توسعه صنعت کشاورزی طالی سفيد شرق
ماشين برزگر خاوری
ماشين سازی دزفول
کارا کرمان
زرين کاران
صنايع ممتازان
آذر نھامين پوالد شرق
رام صنعت بھاره
ماشين روستا
آذران بوجار ايرانيان
توليدی ادوات کشاورزی صحرا
مھرگان ماشين ايرانيان
کمباين سازی زرين بوجار خراسان رضوی
ازھار صبا
کشاورزان باغ و دشت
بازرگانی ماشين برزگر)(MBT
اکما صنعت شخم
ماشين ابزار فارس
ايران ديسک
فرتاک ماشين
مرکز پژوھشی ماشين ھای کشاورزی دانشگاه فردوسی
بيمه ايران
پيشگامان کشت پايدار
صنايع پيچ ماموت
تاکا
ماشين برزگر ھمدان

سپھر ارکان صنعت کاويان
ھميار کشاورز شرق
ادوات کشاورزی عليزاده
گسترش ماشين نيکان
کارخانه ماشين سازی ھادی
پويا گندم طاليی
پيشرو سازان اراک)اگرو ماشين(
سينا صنعت شمال
سنابل اصفھان
بازرگانی جاويدان ھميشه سبز
ناب صنعت خراسان
کاويان دروگر يزد
تعاونی توليدی ادوات کشاورزی پايدار ساز خراسان
گوھر صنعت سپھر مشھد
ايران کشاورز نوين
گروه صنعتی امين
ھومن صنعت اراک
صنعتی برچينکار
سازه نگار پارس
آروين صنعت ايرانيان
ماشين کاشت زرين
ماشين کاشت فارس
ايران زمين
صنعت سبز کشاورز
ادوات کشاورزی ضيايی
کارخانجات توليدی فارياب ماشين
آذرخش خودرو
گروه صنعتی توحيد
کشت گستر آروين
ستاد خبری نمايشگاه بين المللی مشھد
آسيا اگرو سيستم
دز نوين صنعت
فالوردشت سپاھان

کابين صنعت ھونام
ھميار کشت خراسان
الوان بافت
تعاونی  ٢٠٠٩ماشين آالت کشاورزی حسينی
گروه توليدی برادران باشتنی
پرديس کشت ابزار
رنجيران ليزر ماشين
سبز گستر آروين
نکو کشت سبز بنيان
فروشگاه کشاورز)(KRB
ديزل موتور باختر
کمباين سازی ايران
مزرعه سبز آذربايجان
سينا کشت جوان
ارغوان آدينه

سالن آبياری  ،تجھيزات و صنايع مرتبط
توليدی پايا بسپار قطعه
تک پژوھان پارت
آبياری قطره ای اصفھان پوشان
پارس دژ پيشرو توس
صنايع کشاورزی ھژبری و کريمی
نوين لوله
فرنام بسپار
ھيوا افراس آب
آرا شير خراسان
سينا بذر الوند
بازرگانی نگين تخت جمشيد
صدر گستر زرين طلوع
نوين آزمون بارثاوا
پويا پالست زنده رود
کشاورزی جم

پليمر بافت بابل
آسايش آذربايجان
نوين پليمر مھر ماندگار
مھندسی نشت آب توس
کشت و صنعت زراوند
کيا سبز آشيان کوشا
توليدی نھال طوبی کرمان
ABAone
زرکاران خراسان
توليدی صنعتی ورسک اتصال
پوشش آب
گروه توليدی به آبادی) آبيار پليمر(
فرات پليمر
آذر سبزينه
لوله و اتصاالت پی اف پی
سازه گستر آرين پارس
پارس دريپ
مھندسی آبشار کاسپين
صانع مشھد
آبين گستر شرق
فاليک
رام پالست شرق
خوشنام خراسان
لوله شرق آسيا
مھرآوند مشھد
برفاب خراسان
بازار بزرگ کشاورزی ايران
بنيز تجھيز
ساقه طاليی اسفراين
اناھيتا رفتار شرق صنعت
عايق بسپار
آبيار کاالی ايرانيان
نوين ايده آذر کيھان

خاکاب
اصفھان پالست
آھنگ  -خاک -آفتاب پارسيان
آبيران مھر
فروشگاه کشاورزی عنبری
توليد لوله و اتصاالت پلی اتيلن کشاورز
اتصاالت پليمری تيران
فن آوران سبز ترشيز
گروه صنعتی ارمغان قطره
ملی شيمی کشاورز
رايحه کھن دشت آسيا
گروه مھندسی و ماشين سازی کشاورز
چدن برتر کمال شرق
آبيار ماشين پارس
پارس پرال
نوين پخش بارجين
پل برج  -وينداور
ارم صنعت رضوی
بھنام صنعت مھر پارسيان
اتصاالت کاوه گستر
پلی سان
امين اتصال
ارگانو

مشارکت کنندگان در فضای باز
سازه نادين
سازه کشت بوکان
ادوات کشاورزی فراگير
ماشين برزگر ھمدان
کمباين سازی ايران
سينا کشت جوان

آبين گستر شرق
فروشگاه کشاورز
توسعه صنعت کشاورزی طالی سفيد شرق
تعاونی تسماک خراسان
دام صنعت نوين
فرتاک ماشين
کشت گستر آرارات
تعاونی خدمات کشاورزی بکتاش
ماشين زراعت ھمدان
اران صنعت
صداقت کابين

