
 ( بارویکرد صادرات ) مسابقه طراحی بسته بندی محصوالت غذایی  معرفی برترین های جشنواره و

به منظور معرفی ( رویکرد صادرات با)محصوالت غذایی جشنواره و مسابقه طراحی بسته بندی   مراسم 

کنفرانس شماره درمحل سالن  22/7/19آثار و نمونه های منتخب و برتر این جشنواره روز شنبه مورخ 

یک نمایشگاه بین المللی با حضور جناب آقای صافدل ، معاون محترم وزیر درتوسعه روابط و رئیس کل 

روسای تشکل های تولیدی صادراتی ، طراحان و دست  سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از

طراحان بسته بندی در جداول زیر اطالعات کامل .اندرکاران صنایع بسته بندی و چاپ برگزارگردید

 .منتخب جشنواره قابل مشاهده می باشد

ایده  طرح ها و» و « نمونه های موجود در بازار » دراین جشنواره آثار و نمونه های منتخب در دو بخش 

 .مورد ارزیابی هیات داوران جشنواره قرارگرفت « ها

 «بخش نمونه های موجود در بازار » 

 (نارون: برند) -یگانه سازان پارت-1

 روغن کنجد: محصول

 سروش یگانه :نام طراح

 (آریا : برند) -گیاهان سبز زندگی-2

 بسته بندی گیاهان دارویی: محصول       

 ایمان آقاحسینی نائینی :نام طراح       

 (کاله: برند) -کاله-3

 بیرموند کاله بستنی : محصول    

 فواد تجلی :نام طراح    

 (کاشف : برند)  -چایکاران کاشف  -4

http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/soroush_yeganeh.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/iman_naiini.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/foad_tajalli-resume2.pdf


 بسته بندی چای: محصول    

 فرزاد زرگری :نام طراح    

 (دلوسه: برند) -آسیاب طالیی  -5

 سس مایونز موشکی: محصول 

 آقای محمدرضا عمادیان مهر :نام طراح  

 (ب آ : برند)  -ستاره یخی آسیا -6

 محصوالت غذایی نیمه آماده : محصول  

 مهرزاد دیرین :نام طراح 

 (ویونا: برند)   -گز قدس  -7

 گز قدس با جعبه نقره کوب: محصول 

 آقای علیرضا پروین چگنی :نام طراح 

 (گرین فیلد: برند) -سپهر تجارت پرتو -8

 محصوالت غذایی : محصول  

 (استودیو طراحی باتیس)   احسان اکبری  :نام طراح   

 (شاهسوند: برند)  -شاهسوند زرین -9

 چای تی بک کشویی : محصول 

http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/emadian_mehr-resume.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/mehrzad_dirin.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/ehsan_akbari.pdf


 میثم شریف نژاد :نام طراح    

 (صدر: برند) -روغن زیتون صدر -11

 روغن زیتون : محصول     

 فاطمه کرکه آبادی :نام طراح    

 برندگان جشنواره و مسابقه طراحی بسته بندی محصوالت غذایی 

                                                    
 «  بخش طرح ها و ایده ها»

  یکتا جبلی -1

 (خرما)نفر اول  :محصول  

  مصطفی سید ابراهیمی -2

 (گیاهان دارویی)نفر اول  :محصول  

 زهره کاویانی-3

 (پسته) نفر اول  :محصول  

 منصوره کاظمی -4

 (زعفران) نفر اول  :محصول  

  ایمان آل مظفر -5

 (عسل ) نفر اول  :محصول  

 ایمان آل مظفر-6

 (عسل )  دومنفر  :محصول

http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/meysam_sharifnejad.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/fatemh_karkeh_abadi.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/yekta_jebeli.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/seied_mostafa_seied_ebrahimi.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/seied_mostafa_seied_ebrahimi.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/zohre_kaviani.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/mansoureh_kazemi.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/imanalemozzafar.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/imanalemozzafar.pdf
http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/imanalemozzafar.pdf


 چگینی علیرضا پروین

 )خرما)دریافت تقدیر :محصول

 شرکت توسعه صادرات اطلس ایرانیان-7

 (ایمان مقصودی: طراح )     

 (زعفران)نفر دوم   :محصول     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tpo.ir.servercms1.com/uploads/atlaseiranian.pdf


 

 

 

 

 


