
 مالزياعزام هیئت تجاري و بازاریابی صنایع غذایی به کشور 

 حالل  جهانی نمایشگاهشانزدهمین همزمان با برپایی 

 )1398سال  ماهفروردین  17لغایت  14(

 

در نظر دارد با توجه به  پویندگان تجارت نیکا کیششرکت ازمان توسعه تجارت ایران با همکاري س

صادراتی در زمینه صنایع غذایی و محصوالت کشاورزي  –اهمیت حضور فعال شرکتهاي توانمند تولیدي 

 12  در بازه زمانی مالزيبازاریابی و سرمایه گذاري به  –، یک هیات تجاري مالزيکشورمان در بازار بالقوه 

 اقدام نماید.حالل  جهانی نمایشگاه شانزدهمین همزمان با برپایی 1398 ماه  سالفروردین  19الی 

         غرفه داراز 1000هدف از اعزام این هیأت که همزمان با برپایی نمایشگاه مذکور که پذیراي بالغ بر    

هدف بوده،فرصتی بی نظیر براي حضور  بازاردر  حاللکشور دنیا در زمینه هاي مختلف صنعت  40

                 داراي نشان حالل تولیدکنندگان ایرانی در عرصه رقابت بین المللی در صادرات محصوالت

 و بهداشتی لوازم آرایشی ، دارویی ،صنایع بسته بندي،صنایع غذایی، نوشیدنی و غذایی مواد(

جهت حضور پررنگ در بازار  و ماشین آالت  وابسته صنایع ، کترینگ،هتلداري ،رستوران  گردشگري و،

و کشورهاي مشارکت کننده در  مالزيهدف ، ایجاد ارتباط دو طرف با تجار و فعاالن صنعت غذایی در 

 نمایشگاه مذکور و در نهایت حضور موفق و پایدار در بازار کشورهاي منطقه می باشد.

 1398ماه سال  فروردین 19لغایت  12 تاریخ اعزام هیات : 

 برنامه هاي هیات:

، تجار و ،انجام مذاکرات تجاري مختلف با غرفه داران حاضر در نمایشگاهحالل جهانی نمایشگاه بازدید از 

،مالقات با سفیر ج.ا.ایران وانجام مـذاکرات تجـاري هیـات     INDUSTRY ZONEسرمایه گذران در محل 

 با اعضاي اتـاق بازرگـانی   کواالالمپورموصوف با حضور رایزن اقتصادي سفارت جمهوري اسالمی ایران در 

همچنـین   و هاي مختلف تخصصی حـالل با تجار و بازرگانان فعال در زمینه B2B  ،انجام مذاکرات تجاري 
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