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 فراخوان اعزام هیأت تجاري به کشور امارات متحده عربی

 " 2017 یـود دبـنمایشگاه گلف همزمان با برگزاري "

 

 متحـده عربـی   در نظر دارد نسبت به اعزام یک هیات تجاري بازاریابی به کشـور امـارات   توسعه تجارت ایران سازمان

   2017 گلفـود دبـی  و کشـاورزي  نمایشـگاه بـین المللـی محصـوالت و صـنایع غـذایی       همزمان با برپایی 

GULFOOD )8  بخش  رویدادهاي تخصصی در از بزرگتریننمایشگاه اسفند ماه سال جاري) اقدام نماید. این  12لغایت

 .محصوالت و  صنایع غذایی و کشاورزي در آسیا محسوب میشود

ت و فعـاالن حـوزه   ابـازار کشـور امـار   فعاالن اقتصادي و تجاري عالقمند به  تشکلها  و شرکتها و همچنیناز کلیه  لذا

 جهت عضویت و حضور در هیـأت مذکور دعوت بعمل می آید.   صنایع غذایی و کشاورزي

 اهداف اعزام هیأت :

کشور جهان  180بیش از بین المللی در شرکت  5000قریب به از از حضور فعاالن تجاري بهره مندي   -

 .در بزرگترین رویداد تجاري صنعت غذا در منطقه

 .آشنایی با جدیدترین محصوالت تولیدي جهان -

 .آشنایی با پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندي و تکنولوژي هاي مرتبط-

 .برقراري ارتباط با فعاالن با سابقه حاضر در نمایشگاه -

 .بررسی میدانی ذائقه مصرف کنندگان و تحلیل الگوي مصرف -

 .در نمایشگاه و دستاوردهاي شرکت هاي حاضر  آشنایی با آخرین محصوالت -
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 برنامه هاي هیأت اعزامی :

 .)نفر یک مترجم 15ن ( هر نمایشگاه گلفود همراه با مترجمی بازدید از-

 .(B2B)با شرکت هاي حاضر در نمایشگاه  دیدار و مالقات و انجام مذاکرات تجاري  - 

 .ماشین آالت و تکنولوژي برتر در صنعت مواد غذایی عرضه کنندگانمالقات با تولیدکنندگان و  -

 .در کشور امارات صنایع غذایی بازدید از بزرگترین مراکز فروشگاهی عرضه کننده اقالم -

 وري اسالمی ایران در کشور امارات.مالقات با مسئولین نمایندگی جمه -

 :دبی با موضوعاتمقیم ایرانیان  یبرگزاري کارگاه آموزشی با مشارکت شوراي بازرگان -

o ورود به بازار جهانی. 

o و مقررات تجارت در امارات قوانین. 

o  غذاییسایر موضوعات مرتبط با تجارت مواد. 

 .همراهی مسئولین و معاونین سازمان توسعه تجارت ایرانامه هاي پیشنهادي اعضاء هیئت با اجراي برن  -

 :بسته سفربر اساس  ت مرتبطسایر خدما -

 .هماهنگی جهت صدور ویزا - 

 .تهیه بیمه نامه مسافرتی  -

 .اره (اتاق دابل)به همراه صبحانهست 4روز اقامت در هتل هاي  4شب و  3 -

 .تهیه بلیت پروازي  -

 ترانسفرهاي فرودگاهی و نمایشگاهی. - 

 .تهیه کارت ورودي نمایشگاه  -

 .بازدید و امکان خرید از بزرگترین مراکز فروشگاهی دبی - 

 

 سرپرستی هیأت : -

 مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایرانمعاونین و یا یکی از  -
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 هماهنگی :

و یا شماره   ) ، مسئول هیات محبیآقاي ( 22662512با شماره تلفن می توانند مذکوردر هیأت عالقمندان به عضویت 

 مراتب آمادگی خود را اعالم نمایند. مجري هیات)  توسعه نمایشگاهی اوژنشرکت( 021  -42917200

 ات :مالحظ

                    هیأت حدودشب ) براي هر نفر از اعضاي  3روز و  4هزینه هاي تقریبی رفت و برگشت و اقامت ( به مدت 

 دالر. 500بعالوه  ریال 12000,000

 

 دفتر امور ترویج تجارت                                                                        


