
 

 جمهوری اسالمی ایران نمایشگاه فراخوان                                              

 9102تاجیکستان  بازرگانی  بین المللینمایشگاه در                                            

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

 یعمده کاالها ..باشدیم رانیا یو مهندس یکاالها و خدمات فن یبرا ی، بازار مناسب انهیم یایدر منطقه آس کیاستراتژ تیموقعشترک ومزبان و 

  ی لوازم خانگ ، دارویی ، بهداشتی ، آرایشی محصوالت ، پزشکی لوازم ، ساختمانی وازمل ، غذایی فرآورده های :عبارتند از کشور  نیبه ا یواردات

  .باشد یم یو مهندس یخدمات فن و یآالت صنعت نیماش ،خودرو  ،یمیو پتروش ینفت یو انتقال برق ، فرآورده ها یانرژ دیتول زاتیتجه

در بازار حضور  بهواحدهای عالقه مندمشارکت  جهت مقرر است تا ، CISدر منطقه  تر ایرانیبا هدف معرفی هر چه بهتر برند های برلذا                  

 :میگردداطالعات نمایشگاه مذکور تقدیم  در همین راستا  .اقدام گردد نمایشگاه بین المللی تاجیکستان   حضور در فرصتی از طریق ،تاجیکستان 

    کاخ باربد های  ا و نمایشگاهمرکز همایش هتاجیکستان، دوشنبه،  :محل برگزاری -

 (/oct/2019 42 – 42-برابر با ) 0921 / ماهآبان/  4الی  9 :تاریخ برگزاری -

 تاجیکستان و صنایع نی اتاق بازرگا :ه برگزارکنند -

اتحادیه  تجارت ،سازمان صنعت ،معدن و استانداری خراسان رضوی ،و تاجیکستان و صنایع حکومت جمهوری تاجیکستان، اتاق بازرگانی :حامیان -

 تاجیکستان  اتاق مشترک ایران و خراسان رضوی وصادر کنندگان 

 :  در این نمایشگاهکننده واحد ها و سازمان های مشارکت 

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

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

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

  استارت آپ و بازرگانی ، ،صنعتی تولیدی شرکتهای          و تشکلهای صادراتیاونی شرکتهای تع   

 خدمات فنی و مهندسی  صادرکنندگان                های علم و فناوریپارکو  رکهای صنعتیهششرکت       

 ؛میباشد (عدد صندلی  9 عدد میز و  0)للیالم تجهیزات نمایشگاهی  مطابق با استانداردهای بینپانل بندی و  شاملهر یک ازغرفه ها 

 .ر میگردد در زمان ثبت نام کسدر نظر گرفته شده که وسایر تشکلهای صادراتی  ایران و تاجیکستان اتاق مشترکاعضاء و رای اعضای تشکلهای صادراتی ب ای  ویژه تخفیفات دالر می باشد؛ 011به ازائ هر متر مربع  :هزینه غرفه   

 ،( خط 2) 01521044100 دفتر ستاد :جهت کسب اطالعات بیشتر تلفنهای تماس

  00022005020خانم آزاده عمرانی : مدیر فروش 

 با آرزوی موفقیت روز افزون                                                                                                                                                   

 نمایشگاهی راه رشد آسیاییتعاونی شرکت                                                                                                                                                                      

 

 5، واحد  41، پالک  51خیابان  ،؛ بلوار نمایشگاه مشهد 


