
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  جناب مهندس رضائی رئیس محترم انجمن پسته ایران: گیرنده

شرکت پیام نگاران فاطر مجری پاویون ایران فرستنده:  
 

مواد غذایی و صنایع وابسته استانبول ثبت نام پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی  

(ترکیه -استانبول  - 1000شهریور  13لغایت  10)  

استانبولوابسته مواد غذایی و صنایع  موضوع:   ثبت نام پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی  

 با سالم و احترام

 با برابر 1400شهریور    13لغایت  10 مواد غذایی و صنایع وابسته استانبول  از تاریخ به استحضار می رساند پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی 

هزار متر مریع  06 این کشور برگزار خواهد شد. دوره گذشته نمایشگاه در فضایی بالغ بر  اقتصادی در استانبول پایتخت 2021سپتامبر  4لغایت  1

 برگزار شد. مختلف دنیاپاویون ها و غرفه دارهای کشورهای  و با حضور

( سالی نیکو بود. 1931نسبت به سیر روابط دو کشور در دوره بعد از تشدید بحران سوریه ) (1398) روابط آنکارا و تهران در سال گذشته 

حجم روابط اقتصادی . یه را وارد مرحله جدیدی کرده استرویدادهای سال گذشته در روابط دوجانبه به عنوان یک نقطه عطف، روابط ایران و ترک

میلیارد دالر افزایش داشته که ایران با  111تقریباً  39میلیارد دالر است که نسبت به سال  1111رقمی بالغ بر  8193ایران و ترکیه در سال 

است )موازنه تجاری  میلیارد دالر( بیش از ترکیه از روابط تجاری دوجانبه در سال جاری سود برده 911میلیارد دالر )ترکیه  717حجم صادرات 

، پیش بینی ها روند 3819در سال  .(میلیون دالر کسری تجاری داشته ایم 122حتی  39میلیارد دالر به نفع ایران مثبت بوده که در سال  119

تجاری دوجانبه در ، حجم روابط 1118رو به رشدی از افزایش حجم مبادالت اقتصادی بین آنکارا و تهران را نشان می دهد. در سه ماهه نخست 

 1111 بیش از به رقم 1111درصدی داشته است. پیش بینی می شود که حجم روابط اقتصادی دو کشور تا آخر 111مقایسه با سال پیش رشد 

ردات و رتبه میلیارد دالر برسد. ترکیه بعد از چین و امارات متحده عربی سومین بازار صادرات و واردات به ایران است و ایران جایگاه ششم در وا

فعاالن و تولیدکنندگان مواد غذایی و صنایع وابسته کشور دعوت می گردد در  لیهبدینوسیله از کلذا . سوم در بازار صادراتی ترکیه را دارا می باشد

 این رویداد بسیار مهم ترکیه حضور داشته باشند.

 خواهد بود. ورود به بازار جهانیتوجه داشته باشید حضور در این نمایشگاه 

 تماس حاصل  فرمایند . 13111911191و  55119188 -55119188عالقمندان جهت ثبت نام و دریافت اطالعات تکمیلی با شماره های 

 

 

 

 

 

 با تشکر و احترام

 شرکت پیام نگاران فاطر

مواد غذایی و صنایع وابسته استانبولفرم ثبت نام در نمایشگاه بین المللی   

                                       تولیدات:                            نام مدیرعامل:                      نام شرکت:                        

               همراه:                           نمابر:                  تلفن:                                                           نام نماینده:

    متر مربع              حداقل متراژ درخواستی                   فضای مورد نیاز:       

مهر و امضا متقاضی                                    

 4، واحد32ونک، گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پالک ( : تهران، میدان شرکت پیام نگاران فاطر)دفتر نمایندگی انحصاری نمایشگاه در ایران 

        www.payamnegaran.com                              11919813989همراه :                           55919183 -55919188تلفن: 

  15/18/11 تاریخ:

11-80-1003 شماره:   

 

 هزینه ها عبارتند از : 

به ازای هرمتر مربع زمین   یورو   808به ازای هر متر     

دکوراسیون    به باال یورو  01به ازای هر متر     

 ثبت نام اولیه)رجیستر(   یورو   818  غرفهبه ازای هر 


