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 بسمه تعالی

 

 محترم شرکت.......................... رعاملیمحترم انجمن......................../ مد سیرئ

 مواد غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه خوراکی، مسکو نمایشگاه بین المللی  سی ومین شرکت درموضوع: 

 (www.prod-expo.ru) مسکو –مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر  ۱۴۰۱بهمن  ۲۱تا  ۱۷

 

 ،و احترام باسالم

اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در  ۱0/۸/۱۴0۱مورخ  20302675شماره پیرو فراخوان عمومی  

بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی روسیه تحت عنوان تخصیص پاویون اختصاصی جمهوری اسالمی در رابطه با 

Prodexpo  به  وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکوتوسط

از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا در این نمایشگاه  بدینوسیله ، مترمربع طبق نقشه پیوست 200ساحت م

 مطابق شرایط ذیل به عنوان غرفه دار شرکت فرمایید:

 

 :ویژگی هاالف( 

جهش قابل توجه صادرات کشور به فدراسیون روسیه در پی اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین   (۱

و نیز حجم تقاضای قابل توجه از  ۱3۹۸از سال  جمهوری اسالمی ایران ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 طرف بازرگانان و خریداران روسی در پی خروج شرکت های اروپایی از این بازار

از برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در این  اتاق تهرانو  اتاق ایرانی و معنوی مالحمایت  (2

 درصد یارانه اتاق ایران به حساب غرفه داران پس از برگزاری نمایشگاه  50و تخصیص نمایشگاه 

 73غرفه نمایشگاهی از  2660 ازهزار مترمربع و بیش  ۱00در مساحتی به وسعت سابقه برگزاری ساالنه  (3

  کشور جهان

و کافی  ، رستوران هابین المللی محلی و فروشگاه زنجیره ای ۱20نمایندگان  بازرگان و 6۸600ازدید ب (۴

طبق آمارهای موجود در رابطه با نمایشگاه سال  کشور جهان ۱۱5از  شاپ ها و واردکنندگان مواد غذایی

2022 



 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

Iran – Russia Joint Chamber of Commerce 

 02/09/1401: تاریخ

 20302699شماره:

 دارد پیوست:

 88345817فاکس: 88848010:نفتل 15814کدپستی ،175تهران،خیابان طالقانی،شماره 
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817 

 info@irjcc.ir / iran.russia@yahoo.com:الکترونیکی پست 

 www.irjcc.irوب سایت:

ابزار مؤثرترین  به عنوان پروداکسپو ٬٬رومیر٬٬عمل آمده توسط هلدینگ تحقیقاتی به بررسی های طبق  (5

اظهار نموده اند که به اهداف این نمایشگاه  داران غرفه ٪۸۸ به نحوی که باری شرکتهاست بازاریابی

 .بازارهای جدید رسیده اند خود برای یافتن مشتریان و

 

 درصد مالیات بر ارزش افزوده(:۲۰هزینه های شرکت در این نمایشگاه )با لحاظ ب( 

هر دالر  ۴۹۸ نقشه پیوست(هزینه اجاره غرفه در پاویون ایران )جنب پاویون ترکیه طبق  -１

 متر مربع

دالر  52۸   مورد درخواست برای هر شرکت فارغ از متراژ هزینه ثبت نام  -２

 برای هر شرکت

 (دالر در هر متر مربع 200دالر تا  ۱05بسته به انتخاب نوع غرفه از ) هزینه ساخت غرفه -３

ارسال نمونه کاال، ترخیص قطعی محموله در یکی از گمرکات  شامل هزینهسایر هزینه ها  -４

می بایست توسط  و بیمه ، ویزا و اقامت و ایاب و ذهابتجهیزات و امکانات اضافی برای غرفهروسیه، 

 غرفه داران جداگانه پرداخت شود. 

 )ضمنا مذاکره برای اخذ تخفیف از اکسپوسنتر برای غرفه داران در جریان است( 

 ج( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

و ارسال آن به دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از طریق ایمیل  فرم پیوستتکمیل  -۱ 

info@irjcc.ir  به طور همزمان 88345817و شماره نمابر 

در ازای دریافت رسید از غرفه به صورت ارزی )ترجیحا روبل( اجاره هزینه کل از  % ۱00واریز  -2

 ۱۴0۱آذر  6تا یکشنبه دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 
 مراجعه فرمایید. expo.ru-www.prodیت برای کسب اطالعات بیشتر به سا خواهشمند است

 

 هادی تیزهوش تابان        
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