آشنایی با خرما آراد
گروه خرما آراد ،در سال  5931با نام بازار خرمای ایران،
فعـالیت های خود را در زمینه مشاره خرید و فروش ،سورت،
بسته بندی و صادرات انواع خرما و همچنین انواع شکالت
خرمایی آغاز نمود تا مسیری هموار برای انجام معامالت
تجاری در این حوزه برای بازارهـای داخـلـی و خـارجـی
فـراهـم آورد.
گروه خرما آراد ،در زمینه خرما و حوزه های مربوط به آن
فعال می باشد و قادر هست تا کاالهای زیر را تامین و
جوابگوی مشتریان و تاجران این حوزه باشد:

خدمات گروه خرما آراد شامل موارد زیر است:

 انواع خرما مضافتی ،کلوته ،پیارم ،زاهدی (قصب)،

سورت و بسته بندی خرما

ربی ،کبکاب ،استعمران (سایر) و انواع خرما خشک
دیگر
 انواع خرما شکالتی مغزدار و فرآورده های خرمایی

راه های ارتباطی:

خرما
آراد

سورتینگ و بسته بندی انواع خرما

Phone: 31999430190
Email: arad.khormaa@gmail.com
Web: www.aradkhorma.com

آماده سازی ،سورتینگ و بسته بندی صادراتی انواع خرمای
ایران با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و انواع بسته بندی
بهداشتی و استاندارد ،فله و متناسب با سفارش مشتری
سفارش آسان
سفارش آنالین و دریافت محصول در کوتاه ترین زمان ممکن
و بصورت مستقیم و بی واسطه از باغ

Channel telegram: @irandates_marketing

حمل و نقل
با توجه به حجم کاال و مسافت ،برای کاهش هزینه های
ارسال ،سعی بر این است محصول از نزدیک ترین مکان برای
مشتریان ارسال گردد.
مشاوره آنالین و رایگان
خرما آراد

معرفی انواع خرمای صادراتی ایران

@Iran Dates
marketing

ارائه مشاوره رایگان در خصوص خرید ،فروش و صادرات انواع
خرمای ایران

کارگاه های بسته بندی خرما آراد
برای رفاه حال مشتریان جهت پذیرش سفارش و حمل
و نقل آسان ،کارگاه های زیر برای سورت و بسته بندی
خرما دایر گشته است.






استان بوشهر  /دشتستان
استان کرمان  /بم و عنبرآباد
استان خوزستان /شادگان
استان فارس /جهرم
استان هرمزگان /حاجی آباد

ارائه انواع خرما و خرما خشک ایران

آشنایی با انواع خرما در انتخاب محصول و خرید

تجربه خرید و تجارتی مطمئن

مطمئن به شما کمک می نماید.
یکی از معیارهای دسته بندی خرماهای ایران میزان
رطوبت موجود در بافت آنها می باشد .بر این اساس
خرما را به  4دسته تقسیم می کنند:


رطب (حدود  39تا  93درصد رطوبت)



خرما نرم ( 32تا  39درصد)



خرما نیمه خشک (بین  53تا  32درصد)

 خرما خشک (میزان رطوبت کمتر از 53
درصد)
 خرما تازه شامل :رطب و خرما مضافتی-
خرما کلوته(کلیته) -خرما استعمران (سایر)-
خرما کبکاب
 خرما خشک شامل :خرما پیارم -خرما ربی-
خرما زاهدی (قصب)

همراه با مجموعه خرما آراد
خرید و فروش انواع رطب و خرما

محصوالت ما
 -1انواع رطب

خرما خشک در مقایسه با سایر انواع رطب و خرما از
میزان آب کمتر ،ماندگاری باالتر و صادرات بیشتری
برخوردار است.






رطب عسلی کبکاب (بوشهر)
رطب مضافتی (بم)
خارک خوشه ای مضافتی
رطب برحی (خوزستان)

خرید و فروش انواع خرما و رطب مضافتی

انواع خرما مضافتی فله

خرما مضافتی بسته بندی دوردیفه و سه ردیفه

 -2خرما مضافتی () Mazafati Date
شکل :بیضی شکل
سایز 3.1 :تا  4.1سانت
رطوبت :بین  93تا  91درصد
بافت  :نرم و شیره دار
زمان برداشت :از اواخر مرداد تا مهرماه ( آگوست تا
اکتبر)
ماندگاری :در دمای  -1درجه سانتی گراد بیش از 3
سال
محل کاشت :بم ،جیرفت ،عنبرآباد ،حاجی آباد،
ایرانشهر
 انواع بسته بندی: 022و  012گرمی
( بصورت دوردیفه و سه ردیفه  /تعداد  53عدد در
کارتن مادر )
 بسته بندی فله  1کیلویی (کد)M592 -خارک خوشه ای مضافتی (کد)M593

سرمایه گذاری و خرید خرما در ابتدای
فصل با قیمت مناسب

عرضه بهترین خرما مضافتی صادراتی

خارک خوشه مضافتی فله

خرید و فروش انواع خرما کلوته

خرما کلوته سه کیلویی

 -3خرما کلوته () Kali Date
شکل :بیضی شکل
سایز 9 :تا  1سانت
رطوبت :بین  54تا  51درصد
بافت  :گوشتی نرم -نیمه خشک
زمان برداشت :اواسط مردادماه
محل کاشت :جیرفت ،عنبرآباد ،فاریاب
 انواع بسته بندی: بسته بندی  112گرمی(تعداد  53عدد در کارتن مادر ) (کد)K549
 بسته بندی فله  1کیلویی /صادراتی (کد)K542 کارتن  9کیلویی (کد)K543 -بسته بندی ترمو  312گرم ( /کد)K544

عرضه بهترین خرما
از نخلستان های جنوب

عرضه بهترین خرما کلوته صادراتی

خرما کلوته بسته بندی و فله

خرید و فروش انواع خرما پیارم حاجی آباد

خرما پیارم سلکت ( درجه یک)

 -4خرما پیارم () Piarom Date
شکل :بیضی شکل ،بلند و کشیده
سایز 9 :تا  1سانت
رطوبت :زیر  51درصد
بافت  :نیمه خشک /گوشتی
زمان برداشت :اواسط شهریور تا مهرماه (اواسط
سپتامبر)
ماندگاری :در دمای خنک حدود  53ماه
محل کاشت :هرمزگان /حاجی آباد
 انواع گرید:سلکت ،استاندارد (کد ،)P512گلدن پیارم (کد،)P513
درجه دو
 انواع بسته بندی: 122و  322گرمی
( ظروف کریستال ،پاکت زیپ کیپ ،ترمو ،جعبه
کبریتی و ) ...
 بسته بندی فله  1و  52کیلویی /کارتن ساده ولمینتی

عرضه خرمای صادراتی ایران
در بسته بندی متنوع

بسته بندی کبریتی خرما پیارم

خرما پیارم طالیی
بسته بندی نانو خرما پیارم

عرضه انواع خرما زاهدی (قصب)

 -5خرما زاهدی () Zahedi Date
شکل :بیضی شکل و کوتاه
سایز 9-9.1 :سانت
رطوبت :کمتر از  54درصد
بافت  :نیمه خشک و خشک
زمان برداشت :شهریور تا مهرماه
محل کاشت :فارس (جهرم ،قیروزکارزین ،فراشبند و،)..
بوشهر  ،خوزستان ،کرمان
 انواع درجه کیفی:درجه یک و سوپر ،درجه دو ،درجه سه
 انواع بسته بندی: بسته بندی فله  1و 52کیلویی /کارتن ساده و لمینتی بسته بندی 422و  122گرمی( ظروف  ،pvcپاکت های نانو و ) ....

ارائه خرما خشک صادراتی مرغوب

خرید و فروش خرما زاهدی از نخلستان های جنوب

بسته بندی صادراتی خرما زاهدی

خرید و فروش انواع خرما و رطب کبکاب

 -6خرما کبکاب () Kabkab Date
شکل :بیضی شکل
سایز 9.1 :تا  4سانت
رطوبت :کمتر از  53درصد
بافت  :نرم و شیره دار /زودرس
زمان برداشت :از مرداد تا مهرماه
محل کاشت :بوشهر (برازجان ،دشتستان ،وحدتیه و)...
خشت ،کمارج ،خوزستان (بهبهان) و...
 انواع بسته بندی: بسته بندی فله  52کیلویی /صادراتی (کد)B513 بسته بندی  9-3کیلویی فشرده شیره دار (کد)B519 بسته بندی در ظروف و سطل (کد)B510 بسته بندی 022و  322گرمی رطب کبکاب(تعداد  53عدد در کارتن مادر ) (کد)B511

عرضه لذیذترین رطب و خرما جنوب

خرما کبکاب بهبهان

خرید و فروش انواع خرما استعمران خوزستان

خرما سایر سلکت صادراتی

خرما سایر FAQ

 -7خرما استعمران () Sayer Date
شکل :بیضی شکل و کشیده
بافت  :نرم و نیمه خشک
زمان برداشت :از شهریور تا مهرماه
ماندگاری :باال
محل کاشت :خوزستان (شادگان ،اهواز ،ماهشهر ،کارون
و)...
انواع گرید برحسب تعداد در پوند:
 / Selectتعداد در پوند ( 31کد)S532
 / GAQتعداد در پوند ( 32-11کد)S535
 / FAQتعداد در پوند ( 12-01کد)S533
سایر درهم (کد)S539
سایر بی هسته (کد)S534
 انواع بسته بندی: بسته بندی فله  1و  52کیلویی /صادراتی( بسته بندی  122گرم در صورت سفارش مشتری )

صادرات خرمای ایران به جهان

خرما سایر GAQ

خرما سایر بی هسته

خرید و فروش انواع خرما ربی

 -8خرما ربی () Mazafati Date
شکل :کشیده و بلند
رنگ :قهوه ای تیره مایل به سیاه
سایز 9 :تا  1سانت
رطوبت :کمتر از  51درصد
بافت  :نیمه خشک
زمان برداشت :شهریور ماه
محل کاشت :سیستان و بلوچستان( سراوان ،ایرانشهر
و)...
 انواع بسته بندی: بسته بندی فله  1و  52کیلویی /کارتن ساده ولمینتی صادراتی
سورت و شسته نشده (کد)R532
سورت ،شسته شده و روغن خورده (کد)R535
 بسته بندی 022و  122گرمی(ظروف کریستال ،پاکت زیپ کیپ ،جعبه کبریتی،
تعداد  53عدد در کارتن مادر )
 -امکان بسته بندی براساس سفارش مشتری

حمایت از تولیدکنندگان
خرمای جنوب

عرضه بهترین خرما صادراتی ایران

ارائه طعم و کیفیتی متفاوت
عرضه انواع خرما مغزدار شکالتی

 -9خرما شکالتی () Choco Date
 خرما با مغز بادام و روکش شکالت شیری و تلخبرند پارسان دی /تولید کارخانه کرمان
بسته بندی  512و  332گرم کادویی ،فله کارتن 1
کیلویی (کدهای  CH-325و )CH-329
 شکالت خرما در  4طعم موزی ،توت فرنگی ،کاکائو وشیری
برند تنگسیر  /تولید کارخانه بوشهر
بسته بندی  312گرمی /تعداد در کارتن  51عدد (کد
)CH-323
 محصوالت خرمایی شامل خرما مغزدار ،قند خرما،رنگینک خرما ،حلوا خرمایی و ...
برند خوشبین  /تولید کارخانه بوشهر (کد )CH-324
 ماندگاری خرما شکالتی :در دمای خشک و خنک تا 53ماه

صادرات شکالت خرمایی به سایر کشورها

