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 بسمه تعالی

 

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

نمایشگاه های سنگ و بررسی  )یابیبازار و یشگاهینما ونیسیدعوت به جلسه کم : موضوع

 ساختمان(

 باسالم

در پی استقبال اعضای محترم برای حضور در پاویون ملی ایران در نمایشگاه تخصصی بین المللی 

Prod Expo 2023  فعال با بهره گیری از یارانه نمایشگاهی اتاق ایران و مشارکت ، این اتاق در نظر دارد

در نمایشگاه تخصصی بین المللی موضوع حضور شرکت های ایرانی  ،اتاق تهران و تشکل های صنفی مربوطه

روسیه تحت عناوین ذیل که پتانسیل های الزم را برای جذب کاال و خدمات ایرانی در بازار بزرگ آن کشور و 

 ارد بررسی نماید:قتصادی اوراسیا دسایر اعضا اتحادیه ا

 (1402فروردین ماه 31-29 :سن پترزبورگ) Interstroy Expoنمایشگاه بین المللی  (1

جهت عرضه مصالح ساختمانی ، نما، سقف، عایق کاری، سازه های فلزی ، سازه های پیش ساخته، 

 الت ساخت ساختمان ، تجهیزات آتش نشانی، تجهیزاتو پله برقی ، ابزارآالت و ماشین آآسانسور 

تجهیزات تهویه هوا، محصوالت الکتریکی و روشنایی، خانه هوشمند، مواد و مصالح ،بهداشتی سرویس 

دکوراسیون داخلی ، طراحی و دکوراسیون ، فضاسازی محیط، خدمات ساخت ساختمان و ابزارآالت 

 (www.designdecor-expo.ru) - (www.interstroyexpo.com) تولید مصالح ساختمانی

 (1402تیرماه 8-6: نمایشگاه سنگ مسکو) سالن نمایشگاهی ودنخا (2

و  CIS، نمایشگاهی معتبر در صنعت استخراج، فراوری و کاربرد سنگهای طبیعی در بازار روسیه 

اروپای شرقی شامل محصوالت فراوری شده ، فناوری ها ،ابزارآالت ، مواد شیمیایی، ماشین آالت و 

http://www.interstroyexpo.com/
http://www.designdecor-expo.ru/
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خدمات صنعت سنگ، شرکتهای فعال درحوزه سیاست گزاری های ساخت و ساز و برنامه ریزی 

 (www.stonefair.ruشهری، معماری ، طراحی ،بازسازی و ...) 

 

جلسه کمیسیون بازاریابی و نمایشگاهی عالی دعوت به عمل می آید تا در از جناب و لذا موقعیت را مغتنم شمرده

 ه مورخصبح روز شنب 11:00ساعت در  نمایشگاههای اعالم شدهبرای بررسی دقیق تر این اتاق مشترک که 

 حضور به هم رسانید.برگزار می گردد، جتماعات طبقه هشتم اتاق ایران در سالن ا 06/12/1401

 

 

 

 هادی تیزهوش تابان         

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه      


