
 ایران پاویون جمهوری اسالمی فراخوان       

 9102تاجیکستان  نمایشگاه بین المللیدر      

 محترم  مدیریت

 یفرهنگ یهایژگی،عالوه بردارا بودن و یهدف صادرات یاز کشورها یکیبعنوان  کستانیتاج یجمهور رساند که یبا سالم، احتراما به استحضار م                     

 ویبه گزارش راد. باشدیم رانیا یو مهندس یکاالها و خدمات فن یبرا ی، بازار مناسب انهیم یایدر منطقه آس کیاستراتژ تیموقعترک وشمزبان و 

دالر اعالم  ونیلیم5000معادل 1028کشور را در سال  نیواردات ا زانی، م کستانیو اداره آمار تاج ادوالن وزارت رشد اقتصئبه نقل از مس کیتاج

،  یآالت صنعت نیماش،  ییغذامحصوالت ،  یی، دارو ی، بهداشت یشیآرا محصوالت :عبارتند از کشور  نیبه ا یواردات یعمده کاالها .است دهیگرد

 ،لوازمیلوازم ساختمان ،یلوازم خانگ زاتی، خودرو ، تجه ومینیآلوم دیاکس ،یمیو پتروش ینفت یو انتقال برق ، فرآورده ها یانرژ دیتول زاتیتجه

  .باشد یم یو مهندس یو خدمات فن ،یزشکپ

در  ایران  جمهوری اسالمی پاویون برگزاری  به نسبت  مقرر است تا ، CISدر منطقه  با هدف معرفی هر چه بهتر برند های برتر ایرانیلذا                  

 :میگرددذکور به شرح ذیل تقدیم اطالعات نمایشگاه م در همین راستا  .اقدام گردد  نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 

     کاخ باربدهای  مرکز همایش ها و نمایشگاهدوشنبه، شهر تاجیکستان،  :محل برگزاری -

 (/oct/2019 12 – 12-برابر با ) 8931 / ماهآبان/  4الی  2 :تاریخ برگزاری -

 شد آسیایینمایشگاهی راه رشرکت با همکاری تاجیکستان و صنایع نی اتاق بازرگا :برگزارکنندگان -

 تاجیکستان و صنایع حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی :حامیان -

 :  در این نمایشگاهکننده واحد ها و سازمان های مشارکت 

 غذایی  های فرآورده و محصوالت ، آالت ماشین کنندگان تولید               کشور سطح های شهرداری و فرمانداریها ، استانداریها         

 پتروشیمی و گاز ، نفت ، شیمیایی ، ساختمانی ، سلولزی ، بهداشتی ، آرایشی         ها انجمن و  صادرکنندگان اتحادیه اعضای                

 سوغات و دستی ،صنایع فرهنگی محصوالت صادرکنندگان و کنندگان تولید            کشاورزی و ،،معادن صنایع بازرگانی اتاق اعضاء             

   آپ استارت و بازرگانی ، ،صنعتی تولیدی شرکتهای                                     فناوری و علم پارکهای و صنعتی شهرکهای شرکت            

 مهندسی و فنی خدمات  صادرکنندگان                                     صادراتی تشکلهای و تعاونی شرکتهای                    

 .دالر می باشد  081به ازائ هر متر مربع  :(عدد صندلی 9عدد میز و 0)المللی تجهیزات نمایشگاهی  مطابق با استانداردهای بینپانل بندی و هر یک ازغرفه ها همراه با   : هزینه ها

  . میگردد کسر نام ثبت زمان در و محاسبه  ویژه تخفیف بعنوان غرفه مبلغ  %01 تشکلها  مشترک  غرفه در دگانکنن مشارکت برای یا و %91 صادراتی تشکلهای اعضای برای

    .دنهماهنگ فرمای 67727725252 _62732655266 دفتر ستادو یا با  67725395990آقای جواد داوری با مدیر فروش ؛ جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا

 با آرزوی موفقیت روز افزون                                                                                                                                 

 د رشراه شرکت  ایران ،در  نمایشگاه ستاد جذب                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                        

 

  2 واحد ، 15 پالک ، 25 خیابان ، اهنمایشگ بلوار ؛ مقدس مشهد:  مرکزی ستاد


