
 

 

 با سپاس
هاي خارجیدپارتمان نمایشگاه  

  

  مدیریت محترم

  با سالم

ــرکت ــورن ش ــرکت اعزام و نامثبت هماهنگی، افتخار ایران، در EXPO GROUP نماینده عنوان به رویداد تجارت س  به ایرانی هاي ش
  باشد.دار میعهدهرا  آفریقاقاره  در مرتبط پزشکی، دارویی و تجهیزات المللیبین تجاري نمایشگاه گترینربز

ست و یکمین دوره  شگاه  بی شکی و دارویی  صنعت  المللیبین نمای شکی بزرگترین رویداد  پز شور به  ساالنه  پز رود که  شمار می در این ک
شرق آفریقا (    شگاه تجارت  سه روز   1397آذر  1 از تاریخ برگزاري آنافزاید. ) به اعتبار آن میEAITEهمزمانی این رویداد با نمای به مدت 

 از یدارانغرفه نمایشگاه،  این. باشد می Diamond Jubileeدر مرکز نمایشگاهی  محل برگزاري و بوده دارالسالم  پایتخت سابق تانزانیا  در 
شور  20 سر    از ش رابازدیدکنندگان و ک   ک،شری  یافتن براي عالی موقعیت و براي آنها کندمیبه خود جذب  مرکزي و شرقی  آفریقاي سرا

شتری    زمرک یک به تانزانیا گذشته،  یانسال  طول در. کندفراهم میو مکان  زمان یک درمحصوالت مورد نظر خود را   یا خریدو  تجاري انم
سیار  فضاي  دلیل به امر این. است  شده  تبدیل ايمنطقه تجاري بزرگ  گذارانسرمایه  به که بوده این کشور تجاري  کارآمد و باز، مناسب  ب

صوالت  ضمین موفقیت   به خریداران بالقوه بازار دهد تا این اجازه را می خارجی مح سودگی و ت شکی کاالهاي  با آ   هب. کنند ارائهخود را  پز
ر دهد و منجرا میداده شده  ارائهارائه محصوالت خود و آشنایی با دیگر کاالهاي  براي مناسب فرصتی دارانغرفه این رویداد به دلیل همین

  گردد.بیشتر در این منطقه میتبادالت تجاري  به
 - پزشکیو دندانچشم  - پزشکی تجهیزات - بیمارستان انواع تجهیزات -دارویی انواع محصوالت  :محصوالت قابل ارائه در نمایشگاه

  ... و دامپزشکی - بهداشتی هاي مراقبت -البسه پزشکی 
مشارکت  - کشور 20 بالغ بر مشارکت - بازدیدکننده معمولی 4800تجاري و  کننده بازدید نفر 2000 از بیشحضور  :گزارش دوره گذشته

 کاالي ارائه شده 6000 –مترمربع فضاي نمایشگاهی  14000 –میلیون دالر تبادالت تجاري در سه روز کاري  7,3 – دارغرفه 100

  

  اطالعات غرفه نمایشگاه
  توضیحات  قیمت هر متر مربع (دالر)  شرح

بیشتر از حداقل متراژ با مضربی از فضاهاي *   380  متر*) 9فضاي داخل سالن (با تجهیزات / حداقل 
  350  متر*) 18فضاي داخل سالن (بدون تجهیزات / حداقل   گرددسه محاسبه 

    350  متر*) 9فضاي خارج سالن (با تجهیزات / حداقل 
  320  متر*) 18فضاي خارج سالن (بدون تجهیزات / حداقل 

داراسالم-تانزانیا پزشکینمایشگاه غرفه  فرم ثبت نام
  تلفن : نام مدیریت : نام شرکت :
 همراه :  ایمیل :  وب سایت :

را تائید نموده و  اینجانب ........................................... نماینده شرکت ................................................ اطالعات فوق
  .می باشم داراسالم-تانزانیا  پزشکینمایشگاه  متقاضی ............... متر مربع غرفه در

  مهر و امضا

  09360741778/ همراه :  113داخلی  051-38844720جهت کسب اطالعات بیشتر : سرکار خانم فرزین  /  تلفن : 

  

/ن487/79شماره :   
7139 مردادتاریخ :   

 


