ششمین دوره برگزاری  Business forumبه همراه مالقاتهای تجاری 
و نمایشگاه جانبی (دمشق -سوریه )
محل برگزاری  :هتل دامارز
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چرا سوریه ؟


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 تعامل تجاری با آنها

درباره رویداد :
کلیه شرکت های فعال و پیشگام در امر صادرات و عالقمند
به حضور در بازار سوریه می توانند در این رویداد که با هدف
برگزاری مالقاتهای تجاری تخصصصی است شرکت نمایند
این همایش به صورت تخصصی و بین المللی از سال 2007
شروع به فعالیت نموده است و نمایشگاه جانبی در کنار این
همایش برگزار میگردد.
در طول سه روز برگزاری این رخداد جلسات  برای
هریک از مشارکت کنندگان سازماندهی خواهد شد

شماره تماس
02188540252-5

88177503
شماره فکس

اهداف رویداد :
این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی شرکت ها و
اعتبار سنجی آنها در بازار سوریه می باشد و
همچنین تبلیغات آنها بر مشتریان هدف ارزیابی
میگردد .
گشایش افق های جدید برای همکاری بین شرکتهای
ایرانی و سوری
تعامل مستقیم با مشتریان
آشنایی با مقررات  ،مطالعه بازار و بررسی رقبا

اطالعات نمایشگاه
 برگزارکننده  :شرکت بین المللی مشهدانی  ،نماینده انحصاری ایران :شرکت پارس رستاک
 محل برگزاری  :هتل داماروز  ثبت نام برای هر شرکت  900دالر آخرین مهلت ثبت نام  15بهمن  1399می باشد
 با ثبت نام جهت مشارکت در این رخداد  ،عالوه بر استفاده از سخنرانی های مدعوین در روز اول  ،از برگزاری جلسات
 بهره مند میگردید و در این پکیج  6متر فضای نمایشگاهی جهت نمایش تولیدات  ،کاال و خدمات شما اختصاص
خواهد یافت
 هزینه های سفر و انجام آن بعهده شرکت کننده می باشد .

02188506993

 جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شرکت پارس رستاک با شماره های 021-88540252-5تماس حاصل فرمایید

سایت :

"چنانچه به هر دلیل برگزاری این رخداد در تاریخ مقرر برگزار نشود

www.parsrastak.c
om

وجه دریافتی از شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد"

