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 یبسمه تعال

 

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 

موضوع: برگزاری پاویون ملی ایران در سی ومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و اولیه خوراکی 

 و بسته بندی، مسکو 

  (www.prod-expo.ruمسکو ) –مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر  1401بهمن  21تا  17

 باسالم و احترام،

متر مربع در بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی  158به اطالع می رساند پاویون ملی ایران در مساحت  

توسط مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکو وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع  Prodexpoروسیه تحت عنوان 

بهمن ماه سال جاری با حضور برندهای برتر  21لغایت  17پیوست از تاریخ فدراسیون روسیه طبق نقشه 

ایرانی در بخش های مختلف صنایع غذایی، کنسروجات، خشکبار، ماکارونی و چاپ و بسته بندی برگزار 

 خواهد شد.

در متر از مجموع مساحت فوق آماده واگذاری به شرکت های عالقمند و توانمند  27در حال حاضر 

 می باشد. متری  27متری و یا حداکثر یک غرفه  9یک غرفه حداقل 

پنجاه درصد هزینه های غرفه و غرفه سازی استاندارد این نمایشگاه توسط اتاق ایران پس 

درصد آن نیز توسط اتاق تهران قبل از برگزاری نمایشگاه  35از برگزاری نمایشگاه پرداخت و 

  تامین مالی می شود.

به شرح ذیل می  شده اتاق تهران  درصد یارانه پیش پرداخت 35پس از کسر هزینه های نمایشگاه 

 باشد:

 

 

 

http://www.prod-expo.ru/
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 دالر آمریکا 324هزینه اجاره زمین غرفه هر متر مربع  -1

 دالر 45هزینه ساخت غرفه با لوازم و اثاثیه استاندارد هر متر مربع  -2

دالر آمریکا )جهت چاپ کاتالوگ های نمایشگاهی و درج در وب  343هزینه ثبت نام هر شرکت  -3

 سایت رسمی نمایشگاه(

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

تجهیزات اضافی برای غرفه ویزا و اقامت و ایاب و ذهاب و بیمه مشمول یارانه نبوده و می بایست 

 فه داران جداگانه پرداخت شود. توسط غر

حداکثر درصد( پس از برگزاری توسط اتاق ایران مسترد خواهد شد. 15مابقی هزینه نمایشگاه )

می  1401دی ماه  17شنبه مورخ پایان وقت اداری روز مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه تا 

 باشد. 

در نمایشگاه فوق الذکر مشارکت  عالقمندیدعوت بعمل می آورد در صورت از جنابعالی بدینوسیله 

 نمایید. 
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