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برگسارکننده :ضزکت آٍیي
مکان برگساری :هزکش ًوایطگاّْای تیي الوللی هسمط – ػواى
زمان برگساری 6:لغایت  10تْوي هاُ  26 ( 1334لغایت  30صاًَیِ ) 2016
مهلت ثبت نام  :یک ّفتِ پس اس دریافت فزاخَاى
گروه کاالیی
-1ارائِ تَاًوٌذی ّای صادراتی ایزاى ضاهل کاالّا ،تَلیذات ٍ خذهات صادراتی) )MADE IN IRAN
 -2فزصت ّای هطارکت ٍ سزهایِ گذاری در صٌؼت ،تجارت ،هؼذى ،کطاٍرسی،اًزصی(ًفت،گاس،پاالیص،تزق،آب ٍ فاضالب ٍ هحیط سیست) ،پتزٍضیوی ،ػوزاى
ٍ صٌؼت ساختواى ،خذهات فٌی ٍ هٌْذسی ،صٌؼت گزدضگزی ،تیوِ ٍ تاًکذاری ٍ خذهات...
 -3کاالّای هصزفی(هَاد غذایی ٍکطاٍرسی ،لَاسم خاًگی ٍ هٌسَجات ) ،صٌایغ دستی ،هصالح ٍ تجْیشات ساختواًی،تجْیشات پشضکی ٍ دارٍ،هاضیي آالت ٍ
تجْیشات تستِ تٌذی ،فزش ٍ تاتلَ فزش)
هسینه مشارکت
ّشیٌِ هطارکت تِ اساء ّز هتز هزتغ غزفِ سزپَضیذُ ّوزاُ تا تجْیشات استاًذارد هزتَطِ12/000/000 :ریال
حذالل هتزاص درخَاستی  15 :هتز هزتغ

هسینه اسپانسر( حامی )
هطارکت کٌٌذگاًی کِ توایل تِ هطارکت در فضای اسپاًسزی ًوایطگاُ را دارًذ هی تَاًذ جْت دریافت تستِ ّای اسپاًسزی تا ستاد تزگشاری ًوایطگاُ
تواس حاصل فزهایٌذ.
خدمات نمایشگاهی

تا ػٌایت تِ ّذف گذاری اًجام ضذُ تِ هٌظَر ساسهاًذّی ضزکت ّای تزتز تَلیذی-صادراتی ٍ خذهاتی کطَر جْت هطارکت در
ایي ًوایطگاُ ٍ تْزُ گیزی اس فزصت ّا ٍ ظزفیت ّا ی صاردات تِ کطَر ػواى ،ارائِ خذهات هَرد ًیاس جْت حضَر ضایستِ هطارکت کٌٌذگاى کطَرهاى
تَسط گزٍُ تیي الوللی آٍیي پیص تیٌی ٍ تزًاهِ ریشی گزدیذُ است.
در ایي خصَظ تزًاهِ ریشی ٍ پیص تیٌی السم جْت حول کاالّای هطارکت کٌٌذگاى ٍ اخذ ٍیشاّ ،وچٌیي اطالع رساًی السم تِ هخاطثیي ٍ دػَت اس
تاسدیذکٌٌگاى تخصصی در سطح کطَر ػواى جْت تاسدیذ اس ًوایطگاُ اًجام ضذُ است.
خدمات مسافرتی و اقامت
ضزکت کٌٌذگاًی کِ هایل تِ استفادُ اس خذهات ضاهل ّتل ،تلیط  ،تزاًسفز ٍ  ...اس ایي ضزکت هی تاضٌذ ،تا ستاد تزگشاری جْت ّواٌّگی الذام ًوایذ در غیز
ایي صَرت هی تَاًٌذ رأسا الذام فزهائیذ.
خدمات حمل و گمرک
جْت ّواٌّگی ٍ اطالػات تیطتز تا ستاد تزگشاری ًوایطگاُ تواس حاصل فزهائیذ.

لطفاً جْت کسة اطالػات کاهلتز اس تاسار ػواى ٍ تفاّن ًاهِ ّای جذیذ تجاری ٍ تیي دٍ کطَر ٍ فزصتْای سزهایِ گذاری  ،رسرٍ فضای ًوایطگاّی ٍ ثثت ًام
در ایي ًوایطگاُ  ،تا ضوارُ تلفي  00202022تواس حاصل ًوَدُ ٍ تا اس طزیك ارسال هکاتثات تِ ضوارُ ًواتز  00282022الذام فزهاییذ.

