
 يازدهمين نمايشگاه بين المللی مينی تکنولوژيهای کشاورزی و صنايع تبديلی

 ١٣٩٥خرداد ماه   ١٤ ‐١١  ازبکستان  –تاشکند 

(٣١May – ١ June/٢٠١٦) 

احتراماَ به استحضار مي رساند اتاق بازرگاني اراك با تجربه چند ساله خود در كشور ازبكستان در نظر دارد 
ايران .ا.مشاركت نموده و محوريت حضور شركتهاي ايراني را بعنوان مجري پاويون جدر نمايشگاه تاشكند 

به دستور رئيس جمهور كشور ازبكستان پايه گذاري گرديده يكي از   اين نمايشگاه كه. عهده دار گردد
زمينه  كنولوژي به روز شركتهاي خارجي دربزرگترين و مهمترين نمايشگاههاي اين كشور براي جذب ت

اين نمايشگاه ساليانه با حضور تعداد زيادي از كشورهاي دنيا برگزار ميگردد كه . ورزي محسوب ميگرددكشا
موجود اين كشور، شركتهاي   با توجه به بازار مناسب كشور ازبكستان فرصت مناسبي است تا با مزيت هاي

 .ايراني نيز بتوانند سهمي از بازار اين كشور را در اختيار خود قرار دهند

ماشين آالت كشاورزي و صنايع وابسته، ماشين آالت توليد ماكاروني، : زير مجموعه هاي موضوعي نمايشگاه
آرد، گوشت، كمپوت، غالت و سبزيجات، دستگاههاي فرآوري توليدات لبني، گوشت و ماهي، دستگاههاي 

ظروف يكبار شير دوشي و تجهيزات وابسته، ماشين آالت چاپ و بسته بندي، وكيوم، برچسب، ساخت 
مصروف و سيستمهاي اتوماسيون صنايع غذايي، ماشين آالت توليد خوراك دام، طيور و آبزيان، كود و بذر و 

نگهداري، بسته بندي و خشك كن ميوه، ماشين آالت صنايع غذائي،    تجهيزات وابسته، ماشين آالت
راتورها، الكتروموتورها و كليه سيستمهاي آبياري، پمپهاي آب، لوله و اتصاالت آبياري، كمپرسورها، ژن

كاالهاي مرتبط با آبياري، سيستمهاي تهويه مطبوع، خنك كننده و يخچالها و تكنولوژي انجماد، سازه هاي 
سموم و مواد شيميايي دفع آفات  گلخانه اي و تجهيزات وابسته، سيستمهاي كشت و زرع و تجهيزات وابسته،

بسته، تجهيزات و ماشين آالت دوزندگي، مواد خام تشكيل دهنده در صنايع وابسته، زنبور داري و صنايع وا و
  .صنعت توليد فرش و غيره 

  :حضور در نمايشگاه به دو صورت امكانپذير مي باشد

 دريافت غرفه اختصاصي  
 مشاركت در غرفه اتاق بازرگاني  
  متر مربع 9حداقل متراژ غرفه اختصاصي  
 حل با هماهنگي مجري و هزينه مشاركت حمل بار نمايشگاهي و ترخيص موقت كاال در م

  كنندگان صورت مي پذيرد
  تنظيم و ارسال فرم ذيل به منزله پذيرش در نمايشگاه نبوده و ثبت نام قطعي پس از واريز

  وجه صورت مي گيرد
  يورو 110هزينه اجاره هر متر مربع غرفه اختصاصي   



  1395/ 02/03: آخرين مهلت ثبت نام  

 -33280706در نمايشگاه مي توانند با تكميل فرم ذيل و ارسال آن از طريق نمابر عالقه مندان به حضور  
  ثبت نام و يا جهت 086

امور بين   09181613030و همراه ) 3(داخلي  086 – 32269833كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
  .الملل اتاق اراك تماس حاصل نمايند 

  مدير عامل شركت                                             :اينجانب
مشاركتي / اختصاصي   متر مربع غرفه                         تقاضاي                                                         زمينه فعاليت

  .در نمايشگاه مذكور را دارم
  شماره فاكس                                                                       :شماره تلفن شركت

نام و نام خانوادگي فرد 
                                                                                                                                                :مرتبط

  مهر و امضاء شركت


