اولین نمایشگاه اختصاصی و تخصصی جمهوری اسالمی ایران
کرکوک – عراق
(  6لغایت  10آبان ) 1399
با سالم و احترام،
شرکت پارس رستاک مفتخر است با مجوز شماره  99/400/11178سازمان توسعه تجارت ایران برای اولین بار نمایشگاه اختصاصی
جمهوری اسالمی ایران را در مرکز استان کرکوک عراق برگزار نماید  .بدین وسیله از آن شرکت جهت حضور در این نمایشگاه که از
تاریخ  6لغایت  10آبان ماه در شهر کرکوک برگزار میگردد ،دعوت به عمل می آورد.

چرا کرکوک

همانگونه که مستحضر هستید با حجم صادرات بیش از  9میلیارد دالر در سال  98کشور عراق ِ ،یکی از مقاصد اصلی صادراتی ایران
بوده و استان کرکوک عراق بعنوان شاهراه ترانزیت کاال از ایران به عراق از اهمیت باالیی برخوردار است.
• نزدیکی به مرز ایران و منطقه کردستان
• بازار مناسب جهت مصرف کاال های ساخت ایران با جمعیت  3میلیون نفری
• مسیر ترانزیت  ،توزیع و فروش کاال به استان های غربی عراق من جمله موصل  ،صالح الدین ،االنبار و دیالی
• اهمیت و امنیت باالی این منطقه به واسطه ی تامین  %40از صادرات نفت عراق

صادرات مهم ترین عامل در جهش تولید

اطالعات نمایشگاه

محور های تخصصی و موضوعی نمایشگاه شامل:
-1صنایع دارویی ،تجهیزات پزشکی ،صنایع بهداشتی

-2ساختمان  ،دکوراسیون و لوازم منزل

_3خدمات فنی و مهندسی

 -4کشاورزی ،غذایی و صنایع بسته بندی

-5ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

 -6صنایع نساجی  ،چرم و صنایع دستی

 تاریخ برگزاری 6 :لغایت  10آبان ماه برابر با  27لغایت  31اکتبر 2020
 محل برگزاری :کرکوک  -سالن نمایشگاهی در فضای مسقف  2000متر مربع
 برگزار کننده :شرکت پارس رستاک با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع کرکوک
و همکاری نمایندگی های وزارت خارجه ج.ا.ا در اربیل و سلیمانیه
 قیمت هر متر مربع غرفه(فضای نمایشگاهی) 145 :دالر و حداقل متراژ  9متر مربع میباشد.
 تجهیزات استاندارد شامل  :دیواره های کناری ،یک عدد میز ،دو عدد صندلی ،پریز برق ،نام شرکت به ازای هر 9
متر مربع غرفه است .

