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      نمایشگاه توسعه صادرات مواد غذایی                                      

 آرایشی بهداشتی، شوینده ها و محصوالت سلولزی                                   

 سایت نمایشگاهی منطقه آزاد اروند                                        

                                   7921 دی ماه  62الی  62                                            

                         
 : فراخوان 7 فرم شماره                                                                                                                               

  مدیریت محترم شرکت

 با سالم و احترام

در دستور کار  با فروپاشی داعش و تغییر شرایط سیاسی و اقتدار دولت عراق طرح گسترده ی بازسازی این کشور با تکیه بر افزایش صادرات و درآمدهای نفتی        

ذخایر نفتی جهان با نزدیک به نشان از آغاز این تحول و فرصتی بزرگ دارد. این کشور با داشتن دومین حجم    قرار گرفته است. کنفرانس بازسازی عراق در کویت

تمام شده کاال موثر میلیارد دالر واردات ساالنه ، بازار بالقوه ای در همسایگی ماست. مرزهای طوالنی بین دو کشور و نزدیکی به شهرهای بزرگ عراق بر قیمت  011

سهم ناچیزی از این بازار  را به  %7تا  2زرگترین صادر کننده به عراق و  ایران با ب %52است و توان رقابت ما در مقابل سایر رقبا را افزایش داده است. ترکیه با بیش از 

می باشد. از این رو نیاز به بازنگری در شیوه های ورود به بازار عراق و مطالعه علمی  مصالح ساختمانی مواد غذایی و اختصاص داده است که عمده ترین آنخود 

 به مثابه یک فرصت تاریخی الزامی ست.ط کنونی پسا داعش و دوره بازسازی، شرای این بازار جهت حضور منطقی و موثر در

که تولیدات ما سهم قابلیت های این بازار می باشد نیاز و نیز موید  به عراق و محصوالت سلولزی ، شوینده هالوازم آرایشی بهداشتیواردات گسترده حجم 

حسب مجوز شماره   میلیونی عراق، 01ازار ثروتمند و این شرکت با هدف دستیابی هرچه بیشتر به ب از این روناچیزی از این بازار را به خود اختصاص داده است. 

نمایشگاه فوق عراق به ویژه استان بصره  یجنوباستان های  با دعوت از هیات های تجاریبا همکاری اتاق بازرگانی خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند  001/10/0/77

ه روادید ه ویژه عدم نیاز برا که قرار بود در خاک عراق برگزار نماید به منظور کاهش هزینه های ارزی آن در سایت تجاری منطقه آزاد اروند که از تسهیالت مناسبی ب

 .ار می نمایدگزبر 0977 دی ماه 57الی  52خ درتاری منطقه برخوردار است راورود اتباع عراقی به آن 

همایش و میزهای  لذا از کلیه واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، شوینده ها و محصوالت سلولزی با قابلیت صادرات جهت حضور در این نمایشگاه ،

 تخصصی مربوطه دعوت به عمل می آید.

 

و حضور در نمایشگاه مدیر سازمان/شرکت/موسسه .........................................  به همراه ........ نفر تقاضای مشارکت اینجانب ........................................... 

 فوق را دارم.

 :تاریخ-مهر و امضاء                                                                                                                                                                 
                                                                                              

لمور بین الملامومی و عوابط ر  

khoramfair@yahoo.com 

 تلفن: 17070705707

04پالک  دفتر جنوبی :  بوشهر، خیابان امام، کوچه پشت بانک انصار،  

 نوع فعالیت : نام شرکت :

 فاکس : تلفن :

 ایمیل : همراه :

 شرکت نمایشگاهی خرم بهار  
Khorambahar Exhibition Co.   

   پیوست:        03/30/7030: تاریخ             : شماره  
                                                                            




