
 

 

  

 
 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های نمایشگاهی  هزیر مجموع

 اطالعات نمایشگاه 

 ارتباط سیاسی استراتژیک با ایران    ❖

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

 رسد. به صفر می 1401مهر  10که به مصوبه هیات دولت ایران در تاریخ  درصد(  4)تعرفه های پایین گمرکی برای ایران  ❖

 به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی   عدم حضور رقبای منطقه ای  ایران در سوریه  ❖

 ورده های نفتی دارند  در استخراج ، پاالیش و تولید فرآ ذخایر نفتی ارزنده در سوریه که نیاز به مشارکت ❖

 

  3و تجربه   باشدمیترین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی سوریه  ترین و مهماین نمایشگاه اصلی

 های داخلی سوریه را دارد. دوره برگزاری پس از جنگ

تخصصی نمایشگاه بین المللی چهارمین دوره برگزاری 

  دمشق –سوریه  ژیو انر پتروشیمی  ،گاز  ،نفت 

Syrpetro  
 2023جوالی  10الی  7مطابق با 1402ماه   تیر 19الی  16

 شرکت :   برگزارکنندهMeshhadani Group  نماینده انحصاری ایران: شرکت پارس رستاک ، 

 مرکز نمایشگاههای بین المللی دمشق :  محل برگزاری 

 دالر 400استاندارد:  تجهیزاتبا و قیمت هر مترمربع غرفه  دالر 093فضای نمایشگاهی هر مترمربع   قیمت   

  :مترمربع  12حداقل متراژ غرفه استاندارد 

   :سردرغرفه به زبان انگلیسی    ، موکت   ، روشنایی غرفه    ، صندلی    ، میز    ، پنل استاندارد نمایشگاهی  تجهیزات استاندارد 

را تا  سوریه های حضوری خود در بخش خصوصی و دولتی های مشارکت کننده میتوانند درخواست مالقات شرکت 
 روز مانده به تاریخ برگزاری نمایشگاه کتبا اعالم نمایند.  20

 

   

 

زم   تجهیزات باز  ش یپال   انتقال،،استخراج  ، اکتشاف  نهیدر  انرژی، نیروگاه  ، نفت   یابیو  تولید    های 

 ر یخدمات تعمتجهیزات مرتبط با استخراج انتقال و توزیع گاز،    تجهیزات صنعت نفت و گاز، موادپتروشیمی،  

در    یمواد معدن  ، یشناس  نیزم   ، زیست محیطی و پتروشیمی   قاتیمشاوره و تحق،  حمل و نقل  ی، و نگهدار

مواد شیمیایی مرتبط به صنایع نفتی)مواد تصفیه   ، یدست  ن ییپا  ی و فرآورده ها  ی میگاز و پتروش  و حوزه نفت  

)  ... و  و فاضالب  انواع روغن های سبک و سنگین،      ،آب  عایقنانوتکنولوژی، روانکارها،  و   ها، انواع  ایمنی 

   تهمحصولت وابسسایر  سالمت، تجهیزات جایگاه سوخت، ، بازیافت مواد پتروشیمی، انرژی تجدیدپذیر و  

  

 

 اطالعات تماس 

 تماس حاصل فرمایید.    سرکار خانم لطفعلی زاده لطفا جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام با   •

   09013388694  –  02188738556  –  88730918 -    88540252-5شماره تماس  •

www.meshhadani.com                                                         www.parsrastak.com 

 

 

 
 

http://www.meshhadani.com/

