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 دهمیندوازاطالعیه برگزاری      

  .لبین المللی بازرگانی اربینمایشگاه   
 

16‘20ERBIL INT’L FAIR  
  (to13October 2016 10)   9911ر ماه مه  22الی    مهر 91 ان:ـــــــزم

  ERBIL Int'l Exhibition Center - IRAQ  مرکز نمایشگاه های بین المللی اربیل  :مكـــــــان

 رکزی و حکومت اقليم ـــدولت مم ـــايت مستقيــتحت حم عراق،  IFPی الملل ركت نمایشگاههاي بینش   ار كننده:برگز

 اقليم کردستان عراق   وزارت اقتصاد و تجارت ،کردستان، اتاق بازرگاني و صنـايع کردستان عراق

سـواری، کـاميون،   سامانه های رديابي و... انواع  ،سيستم ضد سرقت خودرو ،فيکيتجهيزات ايمني ترا ،   حمل نقل عمومی و خدمات شهری :كاالي قابل ارائه

مـواد و   ●، لوازم نظـافتي و  وينده هاش  ●الستيك، قطعات يدکي و تجهيزات تعميرگاهي ●اتوبوس، ميني بوس، وانت، آمبوالنس، تراکتور ، تريلر، جرثقيل؛ 

 تجهيزات آموزشـي، لـوازم تحريـر و تجهيـزات اداری     ●ماشين آالت و محصوالت نساجيداری هتل ●و گردشگری توريست  ●لوازم آرايشي و بهداشتي  

کليـه    ●فـر    ●و لـوازم خـانگي   ظروف پـييرايي، آشـپزخانه  ●تجهيزات آشپزخانه صنعتي و توزين، سردخانه ای و انبارداری ●صنايع تبديلي و صنعتي ●

 تجهيـزات شـهر سـازی ، گاردريـل و...     ● و ماشـين آالت راه سـازی  تجهيـزات  انـواع   ●صـنعتي  انـواع ابـزارآالت   ● انواع پمپ● و صنعتيکاالهای مصرفي 

تجهيزات صنايع نفت گاز  انواع ●صندوقهای ايمني هتلي و اداری●دکوراسيون داخلي  و معماری  ● تجهيزات ورزشي ● MDFمحصوالت چوبي نئوپان و●

 تأسيسات سرمايشي، گرمايشي و ● تجهيزات الکترونيکي, صوتي, تصويری؛ کامپيوتر ●و روشنايي  انواع تجهيزات برقي●تجهيزات مخابراتي، ●و  پتروشيمي 

 و.... ●و فاضالب  آب ؛مطبوع تهويه

 متر مربع؛  000/22متراژ کلي نمايشگاه :  ● :آمار سال گذشته
 نفر20,0000تعداد بازديد کننده:   ●   شرکت  050تعداد شرکت کننده  ●

رلند ـايران، ــايا، ـاليـيتا، ده عربيـمتح اراتـاردن، اما، ـانيـاسپريش، ـ، اتانـکشور : آلم 24حاضر در نمايشگاه  تعداد کشورهای ●

کويت، لبنان و کانادا،  سعودی، فرانسه، عربستان  سوريه، عراق،روسيه، چين، تونس، جمهوری چك،  ترکيه،تايوان، شمالي، بلژيك، 

   مصر

 کشورمختلف از چهار گوشه دنيا  24تجاری عراق با حضور بيش از نمــايشگاه بين الملليبزرگترين  : جـــــاذبه ها

 موفق ترين و پر بازديدکننده ترين نمايشگاه کشور عراق و اقليم کردستان بعد از اشغال آن کشور   ●

 ق  با نظارت و هماهنگي مستقيم دولت مرکزی ودولت محلي و شخص نخست وزير کردستان عرا ●

 دسترسي به بازار پر رونق عراق از طريق دروازه های شمالي آن   ●

 برگزاری در امن ترين نقطه عراق و وجود بزرگترين شبکه توزيع در عراق ●

 برخورداری از بيشترين و موثرترين حجم تبليغات جيب بازديد کننده و غرفه دار در سرتاسر عراق   ●

    م( م 9هرمترمربع:)حداقل با تجهيزات استاندارد يشن بندی شـده غرفه پارت   : غرفه                 

مسـافرتي   ، ارائـه کليـه خـدمات   حمل و انجام تشريفات گمرکي و ترخيص کاال از گمرکات هر دوکشور مبدأ و مقصد : سـاير خدمات  

                              شامل بليط هواپيما، ويزا، رزرو هتل با صبحانه، اياب وذهاب و... 
در ایران  عراق IFPنمایندة انحصاري شركت نمایشگاههاي  جهت كسب اطالعات بیشتر و یا رزرو غرفه با

      تماس حاصل فرمایید.197-99313313 نتلف  با شماره

  داووديمریم  : فروشمدیر       
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