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بسمه تعالی
عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
با سالم،
همانگونه که مستحضر هستید نمایشگاه  CEBITآلمان به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین نمایشگاه کامپیوتر دنیا با  33سال سابقه
برگزاری ،همه ساله با حضور پیشروترین شرکت های فعال در صنعت کامپیوتر ،موبایل های هوشمند ،شبکه و فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر
هانوفر آلمان برگزار می شده است.
امسال برای اولین بار پارک فناوری  Skolkovoدر شهر مسکو جایگزین شهر هانوفر آلمانی جهت میزبانی این رویداد بین المللی خواهد
بود .بازدید از این نمایشگاه:
فرصت دیدن تجهیزا ت ،راه حل ها و فناوری هایی که شما را در تسریع و تسهیل فرایندهای اداری و کاهش هزینه های عملیاتی کمکمی کنند فراهم می آورد.
با فناوری های خارجی در کشورهای مختلف آشنا می شوید.با متخصصان روسی و سایر کشورها در زمینه های مختلف مالقات می نمایید.شرکا و سرمایه گذاران بالقوه را پیدا خواهید کرد.انتظار می رود در نمایشگاه فوق الذکر حدود  5000بازدید کننده و  150غرفه دار از بزرگترین شرکت های فناوری جهان و
فناوری روسی پیشگام نظیر مایکروسافت ،فولکس واگن ،یاندکس ،مگافون آزمایشگاه کسپرسکی ،گازپروم نات و غیره حضور یابند.
لذا اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران در نظر دارد هیاتی را جهت
بازدید ازاین نمایشگاه که از تاریخ  4لغایت  6تیرماه سال جاری در مسکو برگزار می گردد ،اعزام نماید.
*اطالعات مربوط به اعزام هیات تجاری:
تاریخ رفت 3 :تیرماه-تاریخ برگشت 7:تیرماه

*محل برگزاری نمایشگاه:
مرکز نوآوری های  Skolkovoیکی از بزرگترین پارک های فناوری در اروپا بوده و به سیلیکون ولی روسیه معروف است .پنج خوشه
فعال در این مرکز عبارتند از فناوری اطالعات ،انرژی ،فناوری های هسته ای ،داروهای بیولوژیک و فناوری های فضایی که در تعامل با یکدیگر شهر
جامعی را برای توسعه کارآفرینی و نوآوری شکل می دهند.
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*برنامه تدارک دیده شده برای هیات:
 .1بازدید از نمایشگاه CEBIT
. 2برگزاری همایش تجاری با اعضاءاتاق بازرگانی مسکو در زمینه فناوری اطالعات و تکنولوژی
.3بازدید از صنایع و شرکت های معتبر در حوزه فناوری اطالعات و خرده فروشی
.4دیدار با سفیر و رایزن اقتصادی ایران در مسکو
.5حضور در غرفه کاتالوگ شو
هزینه ها:
الف)  12میلیون تومان شامل پرواز مستقیم ماهان 4،شب اقامت در هتل 4ستاره،ترانسفر و مترجم و ویزا برای اتاق دبل و  15میلیون
تومان برای اقامت در اتاق سینگل برای هر نفر
ب) هزینه بلیط ورودی به نمایشگاه (صرفا بازدید)  1200روبل برای سه روز بابت هر نفر
ج) هزینه بلیط ورودی نمایشگاه و شرکت در برنامه های تجاری  6000روبل (اختیاری) – برای کسب اطالع از جزئیات برنامه دو روزه
تجاری در حاشیه نمایشگاه به وب سایت  https://cebit-russia.ru/en/programمراجعه فرمایید.
د) حضور در غرفه مشترک کاتالوگ شو اختصاصی اعضاء هیأت ایرانی مبلغ  660یورو برای هر شرکت
خواهشمند است در صورت تمایل به دریافت اطالعات بیشتر در خصوص تخصیص غرفه کاتالوگ شو و ثبت نام در این هیئت تجاری با
شماره تلفن  88848010تماس حاصل فرمایید.

هادی تیزهوش تابان
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