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 در یک نگاه ) دوره گذشته (  3102آنوگا  
 

میالدی که به عنوان یكی از معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه های بيین الملليی ميواد غيذایی در      3102نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا 

نمایشيگاه بيین الملليی کيه در مرکيز       سطح جهان به شمار می رود، همواره به صورت دو ساالنه )هر دوسال یك بار( برگزار می گيردد   ایين  

 7666سالن تحت پوشش( و مشارکت قریي    00 درمتر مربع ) 300111نمایشگاهی کلن برگزار می گردد، در دوره گذشته در فضایی به وسعت 

  ه استشرکت کننده داخلی و خارجی از قری  یكصد کشور از اقصی نقاط جهان برگزار گردید

نفر بازدیيد کننيده تجياری از     000111ز طرف برگزار کننده نمایشگاه، در طول مدت برپایی این نمایشگاه قری  بر اساس آمار رسمی منتشره ا

 بالغ بر یكصد و شصت کشور جهان از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید نموده اند 
 

  خدمات نمایشگاهی

          صادراتي كشور جهت مشاركت در این نمایشگاه و_  برتر تولیدیبا عنایت به هدف گذاری انجام شده به منظور سازماندهي شركت های 

ارائه خدمات مورد نیاز جهت حضور شایسته مشاركت كنندگان كشورمان ؛  حضور در بازارهای بین الملليبهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های 

 برنامه ریزی گردیده است. و توسط شركت سهامي نمایشگاههای بین المللي جمهوری اسالمي ایران پیش بیني

 و  پذیرفته همراه با تجهیزات متناسب و استاندارد صورت و ویژه بصورت خود ساز ساخت غرفدر این خصوص برنامه ریزی الزم جهت 

بخشي از همچنین  ، مربوطه انجام شده است كاتالوگپیش بیني الزم برای درج مشخصات مشاركت كنندگان در وب سایت رسمي نمایشگاه و 

هزینه های غرفه مشاركت كنندگان منتخب در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتي، رأساً توسط شركت سهامي نمایشگاههای بین المللي 

       ( تأمین  شده است .ذیلج. ا.ایران در چارچوب تخفیفات نمایشگاهي )به شرح 
 

 هزینه مشارکت
 

 ()با احتساب تخفیف نمایشگاهي   ریال  000/000/10  :   خدمات نمایشگاهي اشاره شدههزینه مشاركت بازاء هر مترمربع همراه با 
 (.سیبا بانک ملي شعبه نمایشگاه به نام شركت سهامي نمایشگاههای بین المللي واریز گردد 9121244001009هزینه اجاره بهای غرفه مي بایست به شماره حساب )

 

 و ارسال مداک مرتبط آخرین فرصت جهت ثبت نام
 

 31/03/0232   : هزینه مشارکت %01 فرم های مربوطه و همچنین واریزو ارسال ثبت نام و تكمیل  برایآخرین مهلت 

 توضیحات : 

 به عنوان یكي از عوامل موثر در پذیرش واجدین شرایط در نظر گرفتهه   هزینه مشاركتو واریز  ثبت نام اولویت زماني در ارسال مدارك

های تعیین شده دقت نظر كافي داشته باشند. بدیهي اسهت پهس از تكمیهل      به مهلتنسبت اً شود. لذا مقتضي است متقاضیان حتممي 

 از پذیرش و ثبت نام متقاضیان معذور خواهد بود.     شركت، این موجود و انقضای مهلت مقرر  فضای نمایشگاهي
 

      ، در انتخهاب   سههامي نمایشهگاههای ج.ا.ایهران    شهركت بر اساس مندرجات مقررات عمهومي مشهاركت در نمایشهگاههای خهارجي 

 شركت كنندگان اختیار تام دارد.

 93/9/1349آخرین مهلت برای ارسال مدارك و فرم های اخذ ویزا : 
 

 راههای ارتباطی
 

 و 130-33773030های  تلفنشماره با   لطفاًو آگاهی از تسهیالت در نظر گرفته شده  به کس  اطالعات کاملتر در صورت نیاز  

        اصل فرماییدحتماس  30303013فكس  شماره و 30303766-130 
 

 

 شرکت سهامی نمایشگاههای  بین المللی ج ا ایران برگزار کننده و سازمان دهنده پاویون جمهوری اسالمی ایران :

 3100اکتبر   00لغایت  01برابر با  0230مهر ماه  33لغایت  00 زمان برگزاری :


