
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادیایران

 با عراق و سوریه 

اتاق  مشترک بازرگانی 

 ایران و سوریه

 

 2021سوریه /دمشق المللی بازرگانیدومین  نمایشگاه بین شصت و
 پاویون جمهوری اسالمی ایرانستاد برگزاری  

 2021سپتامبر   3آگوست الی  25  مصادف با 1400شهریور ماه   12الی   3

 المللی دمشقهای بینمحل دائمی نمایشگاه -سوریه

 "پاویون اختصاصی استان زنجان "  

 تقاضای غرفه  1فرم شماره 

 

 به نام خدا

بزرگترین و مهمترین نمایشگاه سوریه  در شرایطی برگزار خواهد شد که موضوع بازسازی سوریه  به صورت همه جانبه مورد توجه و عنایت  

گروه های نمایشگاه، دراین در .در این بازسازی می تواند اصلی ترین نقش را داشته باشدجمهوری اسالمی ایرانجهانیان قرار گرفته است و 

 عتـپزشکی،صن بهداشتی،وگازوپتروشیمی،آرایشیت،ـموادغذایی،نساجی،نف تولیدی،کشاورزی، ،عتینص:نمودمشارکتتوانمیزیرکاالیی

احداثصنعت،وگرمایشیسرمایشیتاسیسات،یساختمانمصالحووادـمپژوهش،وآموزشمهندسی،وفنیصدورخدمات،مخابرات،گازرق،ـبب،آ

  وکامپیوتر، الکترونیک دروپنجره، ،بیمه و انکـب ، خودرو ها،شوینده ایزوالسیون،،کاغذو وبـچ،ساختمانومسکننوین هایاوریـفن،انرژیو 

 هایمجتمع بندی،لوازم خانگی، مبلمان منزل واداری، یراق آالت ،کف پوش،شیرینی و شکالت و نان،حمل و نقل،چاپ و بسته ،ورزشی تجهیزات

 ،  درمان دارو و مارستانی،ـوبی پزشکیتجهیزات نوین،هایفناوری اتصاالت،ولوله ای،زنجیره وزرگـبهایرستوران و هافروشگاه و تجاری

 توانمندی ها وفعالیت های مرتبط. سایر و لوستر و چراغ تجهیزات صنعت هوانوردی ، رنگ ورزین، متالوژی،

 نام کامل شرکت )فارسی( :

 نام کامل شرکت )انگلیسی( :

                                                                                    نشانی دفتر مرکزی :

 

 زمینه فعالیت و تولید :

 

 تلفن:                                                                       فاکس:

 پست الکترونیکی:     تلفن همراه:                                                      

های اطراف، روشنایی، موکت، یک عدد میز، دو عدد صندلی( هر متر ساخته شامل ) پانل* غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به وسایل پیش

 بین الملل خواهد بود.(1درسالن  و استان زنجان )پاویون جمهوری اسالمی ایرانمتر مربع 12حد اقل غرفه  یورو  116مربع 

 متر مربع 15یورو حد اقل غرفه  76متر مربع  * غرفه در سالن سرپوشیده بدون تجهیزات هر

 یورو 60* غرفه در فضای باز هر متر مربع 

سایر مرکز تجارت ایران در دمشق و ، نشست های دو نفر از خدمات ایاب ذهاب از هتل به نمایشگاه و بلعکس ،غرفه مترمربع 12هر به ازای*

 ،مترجم عمومی ،نمایشگاهی استاندارد حمل بار ،همایش اتاق مشترک ،تور گردشگری یک روزه دمشق ،نشست های مرتبط به نمایشگاه

 استفاده خواهند کرد. صورت رایگانبه  روزانه نمایشگاهیو پذیرایی سبک  ویونبروشور  پا یم صفحه تبلیغاتن ضیافت اختتامیه،

 .پرداخت خواهد کرد بخشی از هزینه های این نمایشگاه را  29/2/1400تاریخ  5795/100/1400  مطابق نامه  سازمان توسعه تجارت*

 با تجهیزات          بدون تجهیزات     متر مربع ،  * کل متراژ مورد نظر

  یورو    * کل هزینه به مبلغ 

ها ثبت نام نهائی بر اساس تقدم تاریخ پرداخت هزینه) 15/4/1400مهلت پرداخت هزینه ها تا مورخهو 10/4/1400مهلت ثبت نام تا تاریخ * 

نام و شود درموعد مقررنسبت به ثبتتقاضا میهای محل برگزاری نمایشگاه از کلیه متقاضیان عزیز ( و با توجه به محدودیت سالنخواهد بود

 واریز وجه اقدام نمایند.

 تاریخ، امضاء و مهر    سمت :   نام و نام خانوادگی:

 

 

 

 
 

 

 

 تماس حاصل فرمائید.  09193430603و   09127783043  لطفاً جهـت  کسـب  اطـالعات  بیشتر با  تلفن همراه 


