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 بسمه تعالی

 

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 

 با سالم، 

ترین نمایشگاه قدیمی آلمان به عنوان بزرگترین و  CEBITاحتراما همانگونه که مستحضرید نمایشگاه 

 اهآلمان برگزار می شد. نمایشگ(CEBIT) همه ساله در شهر هانوفر ، سال سابقه برگزاری  33کامپیوتر دنیا با 

پیش بزرگترین رویداد دنیا در صنعت کامپیوتر، شبکه و فناوری اطالعات و ارتباطات است که  کامپیوتر هانوفر

   ارتباطات و مخابرات در محل نمایشگاه های شهر هانوفر برگزار فعاالن کامپیوتر،   همه ساله با حضوراز این 

رویداد بزرگ و  از سال جاری میالدی اینگردید، سال گذشته با تعطیل شدن این نمایشگاه در آلمان، می 

 . کو برگزار خواهد شدسدر شهر م روسیه،کشور جهانی در 

نرم افزار کنندگان صادرتولیدکنندگان و لذا اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با همکاری اتحادیه 

ال جاری در مسکو تیرماه س 6لغایت  4که از تاریخ این نمایشگاه هیاتی را جهت بازدید ازدر نظر دارد ایران 

 می گردد، اعزام نماید. برگزار 

 *اطالعات مربوط به اعزام هیات تجاری:

 تیرماه 3تاریخ رفت : -

 تیرماه 7تاریخ برگشت:-

 *برنامه تدارک دیده شده برای هیات:

 CEBIT. بازدید از نمایشگاه 1

 .برگزاری همایش تجاری با اعضاءاتاق بازرگانی مسکو در زمینه فناوری اطالعات و تکنولوژی2

 و شرکت های معتبر در حوزه فناوری اطالعات و خرده فروشی .بازدید از صنایع 3

 .دیدار با سفیر و رایزن اقتصادی ایران در مسکو4

 .حضور در غرفه کاتالوگ شو 5
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مبلغ  ویزا و...( ستاره،ترانسفر و مترجم، 4شب اقامت در هتل  4ماهان، هزینه ها شامل )پرواز مستقیم

 میلیون تومان برای اتاق سینگل خواهد بود.15000000میلیون تومان برای اتاق دبل و 12000000

 به هزینه های یورو 600مبلغ ، الزم به توضیح است در صورت حضور در غرفه کاتالوگ شو

 فوق الذکر اضافه خواهد شد. 

ند است در صورت تمایل به دریافت اطالعات بیشتر در خصوص تخصیص غرفه کاتالوگ شو خواهشم

 تماس حاصل فرمایید. 88848010با شماره تلفن و ثبت نام در این هیئت تجاری 
 

 

 

 هادی تیزهوش تابان

 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه رئیس     
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