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 (ITPG)برگزار کننده:گروه بین المللی فن آوری پردازش

 7937مرداد ماه  7لغایت مرداد 4میالدی برابر با  2018سال جوالی   29-26زمان برگزاری: 

 گرجستان در یک نگاه:

 گزارش چشم انداز بازار و فرصت های تجاری و اقتصادی گرجستان ضمیمه میباشد.

تمانی ، لوازم خانگی، مواد غذایی، شوینده و بهداشتی ، محصوالت صنایع شیمیایی ، پالستیک و گروه کاالیی: کاال هاو مصالح ساخ

 پتروشیمی و صنعت توریسم

دالر امریکا می باشد که به نرخ روز در زمان واریز وجه به حساب شرکت  582هزینه مشارکت به ازای هر متر مربع در سالن سرپوشیده 

 ی باشد. مایران  قابل تبدیل به ریال 

متر مربع درسالن سرپوشیده تعیین گردیده است که شامل ساخت و ساز غرفه با رعایت استانداردهای  25حداقل متراژ غرفه ها 

 باشد.کف پوش و سردرب نویسی غرفه ها می-روشنایی -دو عدد صندلی -نمایشگاهی و تجهیزات و یک عدد میز

گروه بین بنام شرکت نزد بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک غرب  46/88522552هزینه اجرای غرفه میبایست به حساب جاری

 نزد بانک ملت شعبه سپهبد قرنی واریز گردد. 8265852254 حساب  المللی فن آوری پردازش  و یا شماره

 4/3/7331آخرین مهلت دریافت اطالعات و تکمیل و تسلیم فرمها و واریز وجه نمایشگاه : -

 70/53/7331تا  50/53/7331 از تاریخ تحویل بار -

 بندی های اعالم شده الزامی است. با توجه به محدودیت زمانی موجود، رعایت زمان -

تماس حاصل فرمائید و   88778878و88779788نیاز به کسب اطالعات بیشتر لطفاً با تلفن های در صورت  -

 .مراجعه فرمائید pg.org-www.itیا به سایت 

  pg.org-info@it  آدرس پست الکترونیک: -

 توضیح: 

پیش بینی  سازمان توسعه تجارت ایران و به دلیل هم زمانی تاریخ 73/7/7331مورخ  638/755/31بر اساس مجوز شماره 

، تاریخ برگزاری نمایشگاه محصوالت و خدمات روسیه  8576برگزاری قبلی نمایشگاه مذکور با جام جهانی فوتبال  شده

 .میالدی موکول شده است 8576جوالی  83لغایت  88برابر با  7331 مردادایران در گرجستان به چهارم لغایت هفتم 
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