پاویون ویژه شرکتهای دانش بنیان

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

چرا سـوریــه ؟
❖

ارتباط سیاسی استراتژیک با ایران

❖

بعد از جنگ کلیه زیر ساختهای این کشور آسیب جدی دیده و نیاز به بازسازی دارد

❖ تعرفه های پایین گمرکی برای ایران ( 4درصد)
❖ عدم حضور رقبای منطقه ای ایران در سوریه
❖ بازگشت تجار و مدیران شرکتهای معتبر به سوریه و فرصت تعامالت تجاری با آنها

زیر مجموعه های نمایشگاهی
• صنایع ساختمان  :مصالح و تجهیزات آشپزخانه  ،شیرآالت بهداشتی  ،سنگ ،کاشی و سرامیک  ،انواع پوشش های دیواری  ،صنایع چوب  ،رنگ و رزین
 ،دکوراسیون داخلی  ،صنایع آلومینیوم  ،شیشه  ،یوپی وی سی  ،درب و پنجره  ،ساندویچ پنل  ،ایزوالسیون  ،تجهیزات استخر  ،باغ و باغچه  ،ساختمان های
پیش ساخته  ،ماشین آالت مرتبط  ،سیمان و افزودنی ها  ،کمپرسور و ابزار ماشین آالت  ،طراحی داخلی و مهندسی  ،آسانسور
• صنایع انرژی و آب و برق  :اتوماسیون صنعتی  ،بر د های الکتریکی  ،فیوز  ،ترانسفورمر  ،رگوالتور  ،ایستگاههای برق  ،کابل و شبکه های توزیع ،
خطوط انتقال  ،عایق های با ولتاژها و تجهیزات پایین  ،باطری و شارژر  ،تجهیزات اندازه گیری و تست  ،انرژی های تجدید پذیر و محصوالت فناورانه ،
انرژیهای بادی و خورشیدی  ،انرژی های پاک و  ، High techابزارهای ذخیره انرژی  ،محصوالت روشنایی و تجهیزات برقی  ،سیستم های سکیوریتی.
• صنایع سرمایشی و گرمایشی  :سیستم های آبی و خور شیدی  ،سیستم های تهویه مطبوع  ،کولر گازی  ،چیلر  ،یخچال های صنعتی  ،تصفیه آب
و هوا  ،رادیاتور  ،بویلر  ،لوله و شیرآالت و تجهیزات مرتبط  ،فاضالب  ،پمپ و فیلتر  ،سیستم های امنیتی و آتش نشانی  ،سیستم های اتوماسیون و کنترل
• صنعت و ماشین آالت صنعتی  :ماشین آالت ( صنعتی  ، cnc ،برش و جوشکاری  ،گاز های صنعتی  ،روکش های فلزی  ،چوب  ،تزریق پالستیک
 ،تجهیزات تولید محصوالت پالستیکی  ،برش سنگ  ،مواد غذایی  ،چاپ و بسته بندی ) پمپ و موتورهای صنعتی  ،سیستم های انبارداری

اطالعات نمــایشگــاه  ،هزینه و ثبت نام
 برگزارکننده  :شرکت بین المللی نمایشگاهی طیاره با  25سال تجربه نمایشگاهی
 کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی :شرکت پارس رستاک برگزارکننده پاویون شرکتهای دانش بنیان

 محل برگزاری  :مرکز نمایشگاههای بین المللی دمشق
 قیمت هر مترمربع با تجهیزات استاندارد جهت شرکتهای غیر دانش بنیان  250 :یورو هر متر مربع
 پکیج ویژه جهت شرکتهای دانش بنیان شامل  :هشت متر مربع فضای نمایشگاهی با تجهیزات و امکانات استاندارد در پاویون ویژه صندوق –
 6شب اقامت برای یک نفر همراه با صبحانه در هتل  5ستاره – بلیط رفت و برگشت هوایی – ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی  ،ضیافت شام .

مبلغ پکیج  110/000/000ریال برای هر شرکت و یک نفر که اقامت آن در اتاق دبل می باشد .
آخرین مهلت ثبت نام  1400/02/05و جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با دفتر شرکت پارس رستاک 021-88540252-5تماس حاصل فرمایید

"این نمایشگاه مشمول حمایت کامل از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری می باشد"

