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 الجزایر-مرکز نمایشگاه های بین المللی اوران 
 

 

 

 مدیریت محترم عامل 

 ا سالم و احترامب

کشور  اورانصنعتی را به عنوان بزرگترین رویداد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در شمال آفریقا را که در شهر  NAPEC 2020 نمایشگاه دهمین مفتخریم

کشور دنیا در فضایی  45شرکت معتبر از  650 بیش از با حضور این نمایشگاه در دوره گذشته خود معرفی نماییم.  تانگردد به حضورالجزایر برگزار می

با حضور نفرات کلیدی، وزرا و معاونین چندین کشور آفریقایی برگزار گردید و عنوان تاثیرگذارترین رویداد تخصصی حوزه ی  و متر مربع 16000بالغ بر 

 . خود اختصاص دادرا به نفت، گاز و پتروشیمی افریقا 

 ,Eni, General Electric, Schneider, Total, Schlumberger, Siemensبا توجه به حضور شرکتهای معتبر دنیا از جمله شرکتهای 

Petrofac, Oilserv ب یاری از شرکتهای نامی دیگر دنیا، این نمایشگاه نقطه عطفی در رسیدن به بازارهای جذاب کشورهای افریقایی محسوو بس

ی این رویداد توسط تیم مجرب حوزه گسترش بازار و با توجه به اهمیت و وسعت نمایشگاه مذکور حضور در این نمایشگاه و گردد. با مطالعات گستردهمی

به نظر می رسد. همچنین نظر به توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه های مختلف نفت، گاز،  ضروری و پربازدهورود به بازارهای مستعد افریقایی امری 

 می باشد.  کشورمان شرکتهای ایرانی متضمن دسترسی به بازارهای هدف و گسترش صادرات غیر نفتی و خدماتیحضور بی شک پاالیش و پتروشیمی 

نده انحصاری این نمایشگاه در ایران شما را به حضور در دهمین نمایشگاه نفت و گاز شمال ، به عنوان نمایM&T Solutionsدر همین راستا شرکت 

 نماید. می دعوت  NAPECافریقا 

 مبلغ فضا )به ازای هر متر مربع( محل برگزاری زمان نام نمایشگاه

دهمین نمایشگاه بین المللی نفت و 

 (NAPECگاز شمال افریقا )

www.napec-dz.com 
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15-18 March 2020 

Oran International 

Convention Center - 

Algeria 

 )فضای مجهز داخل سالن( یورو 380

 )فضای خام داخل سالن( یورو 320

  متر مربع می باشد. 12حداقل متراژ در این نمایشگاه 

  باشد.می یورو 450حق ثبت نام جهت حضور در نمایشگاه فوق 

  الجزایر اضافه میگردد.  کشور ارزش افزوده مطابق با قوانین مالی %19به مبالغ فوق مبلغ 

  می باشد.  1/10/98مهلت ثبت نام تا تاریخ 

حداقل ضمنا برای تسهیل جهت حضور شرکتهای ایرانی در این نمایشگاه شرایطی ویژه فراهم شده است تا تعدادی از شرکتها امکان حضور در متراژهای 

 متر مربع را داشته باشند.  6

 ی انحصاری نمایشگاه، نمایندهM&T Solutionsجهت کسب اطالعات بیشتر و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط شرکت در نمایشگاه می توانید با شرکت 

NAPEC آدرس یا از طریق ایمیل با  09121716357و یا  02188366659و  02142917115از طریق شماره تلفن  آقای تقوی ،در ایران

;  Taqavi@MandTGroup.com  .تماس گرفته نسبت به رزرو غرفه اقدام فرمایید 

 با تشکر

 ستاد برگزاری

7003/9808شماره:   

08/08/1398تاریخ:   
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