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 یبسمه تعال

 

 رئیس محترم انجمن......................../ مدیرعامل محترم شرکت..........................

ی خوراک هیو مواد اول یدنینوش ،ییمواد غذا یالملل نیب شگاهینما نیوم یس ی: برگزارموضوع

 مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکو 1401بهمن  21تا  17/  مسکو

 

 باسالم

 نیموافقتنامه تجارت آزاد ب یاجرا یدر پ هیروس ونیتوجه صادرات کشور به فدراس جهش قابل 

قابل توجه از طرف  یحجم تقاضا زیو ن 1398از سال  ایاوراس یاقتصاد هیو اتحاد رانیا یاسالم یجمهور

تا با اتاق را بر آن داشت  نیبازار ا نیاز ا ییاروپا یخروج شرکت ها یدر پ یروس دارانیبازرگانان و خر

اقدام  هیروس ییمواد غذا شگاهینما نیدر بزرگ تر رانیا یاختصاص ونیپاو ینسبت به برگزار رانیاتاق ا تیحما

 . دینما

باشد که همه ساله در  یم هیدر خاک روس شگاهینما نتری بزرگ ٬٬پروداکسپو٬٬لحاظ وسعت  از

کشور جهان توسط اکسپوسنتر  73ز ا یشگاهیغرفه نما 2660از  شیهزار مترمربع و بصد به وسعت  یمساحت

در قلب مسکو  رمتعلق به اتاق مذکو یشگاهیدر مرکز نما هیروس ونیو صنعت فدراس یوابسته با اتاق بازرگان

 115از  یکننده حرفه ا دیبازد 68600از  شیب 2020سال  یمنتشره برا یگردد. طبق آمارها یمی برگزار

شاپ ها و  یرستوران ها و کاف ،یالملل نیو ب یمحل یا رهیجفروشگاه زن 120 ندگانیکشور جهان شامل نما

 . دبه عمل آوردن دیبازد شگاهینما نیاز ا ییواردکنندگان مواد غذا

 یبرا یابیابزار بازار نمؤثرتری پروداکسپو ، ٬٬ررومی٬٬ یقاتیتحق نگیبه عمل آمده توسط هلد یها یبررس طبق

 افتنی یاظهار نموده اند که به اهداف خود برا شگاهینما نیغرفه داران ا %88که یشرکت هاست به نحو

 اند. دهیرس دیجد یو بازارها انیمشتر
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را نامه ذیل  فرمخواهشمند است  شگاهینما نیبه شرکت در ا لیدر صورت تما ، توجه به مراتب فوق با

  به دبیرخانه اتاق روسیه ارسال فرمائید. hoo.comiran.russia@y از طریق ایمیلو تکمیل 

 رانیاتاق ا یصیتخص ارانهیدرصد  50از  شگاهینما نیاست شرکت کنندگان در ا دیالزم به تاک

 .دییمراجعه فرما www.prod-expo.ru تیبه سا شتریکسب اطالعات ب یبرخوردار خواهند بود. برا

 

 

 تابان زهوشیت یهاد        

 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه سییر      

 

 

 

 باشد ینم یثبت نام قطع یفرم به معنا نیا لیتکم. 

/صادرات دیتول نهیشرکت ................... فعال در زم.....................رعاملی.............. مد نجانبیا

دارم. خواهشمند  یاعالم م شگاهینما نیشرکت در ا یخود را برا ی................................................عالقمند

 :دییارسال فرما لیذ یرا به نشان یلیاست اطالعات تکم

 تلفن/فکس:        : لیمیا

 و سمت فرد رابط: نام
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