
:  هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد
( یورو175تسهیالت و  یارانه، مبلغ قابل پرداخت جهت هرمتر مربع % 50پس ازکسر )یورو  350هر مترمربع 

98/12/25:    آخرین مهلت ثبت نام
98/12/25آخرین مهلت تحویل کاالی نمونه نمایشگاهی 

ا حضور روسیه فدراتیو و ایران و ب–قزاقستان –آذربایجان –کشور دریای خزر شامل ترکمنستان 5نمایشگاه و کنفرانس فوق با حضور 
کشور در حوزه بازرگانی وصنعت ، اقتصاد و حمل ونقلل و سلرمایه گلیاری در 5تعدادی بیشماری از مقامات و شخصیت های اقتصادی 

عاالن اقتصادی شرکت های فعال در میزگردهایی با حضور ف. دریای خزر نسبت به تنظیم پروتکل همکاری های اقتصادی اقدام می نمایند
نلی و کشور خزر در پنل های تخصصی با محوریت نفت و گاز و پتروشیمی ، اب وبرق و انرژی ، صنعت سلاختمان ، پلروژه هلای ف5از 

یلزات مهندسی در راهسازی و ساختمان ، تعمیرات ابنیه ، کریدورهای حمل ونقل شمال به جنوب ، موادغیایی و کشلاورزی ، دارو و تجه
ای خزر موجب این رویداد اقتصادی منطقه دری. پزشکی، لوازم خانگی و کاالهای مصرفی در گفتگوهای رودررو آنها را پیگیری می نمایند 

یرانی بله رونق کسب وکار در بازارکشورهای ساحلی خزر و منطقه و توسعه صادرات کاال و خدمات فعاالن اقتصادی و تجار و بازرگانان ا
:مهمترین مسئله در مراودات و مبادالت با آذربایجان که حائز اهمیت می باشند. شمار می رود 

میلیارد دالر بالغ گردیلده و 9مجموعا معادل 2017حجم مراودات تجاری کشور ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر در انتهای سال 
به آذربایجلان در بلین جمهلوری 2018و 2017طبق آمارهای موجود، ایران اکنون با رقمی نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات در سال 

هلایآذربایجان دارای مرزهای مشترک با ایلران و بلا هزینله. کشور اول صادرکننده به آذربایجان می باشد5مقام اول و جزء CISهای 
از اهمیت بسیار ویژه ، CISمابین دو کشور نسبت به سایر کشورهای عضو تجارت آسان فی. دسترسی ارزان به بازار خود را دارا می باشد

.رود که سطح تجاری ایران و آذربایجان فراتر از وضعیت موجود قرار گیردباشد و انتظار میای برخوردار می

وابزارتولیدصنایعورس،بوبانکداریصنعتبیمه،،صنعتبهداشتیوشویندهصنایعپالستیک،پتروشیمی،صنایع:صنعتشاملنمایشگاهیهایبخشکلیه
صنایع،وغنرورنگصنایعبرودتی،صنایعاوره،وکودوکشاورزیصنایعسالمت،-داروییوپزشکیتجهیزاتغیایی،ونوشیدنیصنایعآالت،ماشین

لولهصنایع،چوبصنایعفوالد،صنایعآهن،ذوبساختمانی،مصالحفلزی،صنایعآلومینیوم،صنایعبهداشتی،هایسرویسوسرامیککاشیصنایعشیمیایی،
سیمان،معدنی،هایینماشصنایعپالپ،وکاغیصنایعچاپ،وبندیبستهصنایعبافندگی،ونساجیصنایعمبلمان،صنایعطیور،ودامغیاییصنایعسازی،
...غیرهورایانهصنایعگاز،ونفتصنایعسازی،الستیکصنایعسازی،واگنقطعات،وخودروسازیصنایع

Harb alley 3A Iceri Neighborhood, Sabail zone, Baku, Azerbaijan 

+                                                 994125959507:   تلفن دفتر آذربایجان
+                                                 994124378010:                    فکس

14، طبقه سوم، واحد 388بزرگراه ستاری، بلوار فردوس شرقی، پالک : آدرس دفتر تهران
(خط10)02144098891: تلفن دفتر تهران 

info@parspegahtejarat.com:ایمیل

www.parspegahtejarat.com:وب سایت

:کنندگانحمایت
آذربایجانتجارتتوسعهسازمان-1
آذربایجانگیاریسرمایهوصادراتازحمایتبنیاد-2
آذربایجانکارفرمایانکنفدراسیون-3
ی  اتحادیه اجتماعی حمایت از توسعه فعالیت کارفرمای-4

www.parspegahtejarat.com www.itfgroupexpo.com
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نعتی وکنفرانس بین المللی بازرگانی صنمایشگاه 

کشورهای ساحلی دریای خزر 
آذربایجان-باکو
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Caspian Sea’s Basin countries
Industrial & Trading International Exhibition

Baku- Azerbaijan     15-18   Apr  2020

برگزاری

http://www.parspegahtejarat.com/

