معرض إعادۀإعادۀإعمار سوریۀ
برعایۀ السید رئیس مجلس الوزراء –المهندس عماد خمیس

نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه
 01تا  01مهر  2 ،0931تا  6اکتبر  2102دمشق
چرا سوریه
استراتژیک با
مهرسیاسی
ارتباط
 01
ایران 2102دمشق
اکتبر
2-6 / 0931
تا 01
 بعد از جنگ کلیه زیر ساختهای این کشور آسیب جدی دیده و نیاز به بازسازی دارد
 تامین خط اعتباری دو میلیارد دالری توسط صندوق توسعه ملی
 تعرفه های پایین گمرکی برای ایران (1درصد)
 عدم حضور رقبای منطقه ای ایران در سوریه

زیرمجموعه های نمایشگاهی
 ساختمان و کلیه زیر مجموعه های وابسته
 برق و انرژی ،آب ،تصفیه آب
 نفت و گاز
 حمل و نقل
 زیرساخت ( پل  ,راه آهن )
 کشاورزی ،غذایی
 صنایع

 بانک و سرمایه گذاری
 مدرسه و بیمارستان
 امنیت و حریق
 ماشین آالت سنگین  ,خودرو و تجهیزات وابسته
 صنعت پالستیک  ,چاپ و بسته بندی
 صنعت پتروشیمی
 فناوری اطالعات ICT ،IT

اطالعات نمایشگاه
 برگزارکننده  :شرکت ال باشک  ، AL- BASHEKنماینده انحصاری ایران :شرکت پارس رستاک
 محل برگزاری  :مرکز نمایشگاههای بین المللی دمشق DAMASCUS INTERNATIONAL FAIRGROUNDS

 قيمت هر مترمربع غرفه مبله  573 :یورو
 قيمت هر مترمربع با تجهيزات استاندارد 523 :یورو
 قيمت هر مترمربع بدون تجهيزات 533 :یورو
 حداقل متراژ غرفه استاندارد 22 :مترمربع
 تجهيزات استاندارد :دیواره های کناری ،کفپوش  ،نوشتن نام شرکت بر سر در غرفه  ،پریز برق ( 223ولت) و روشنایی غرفه
نمایشگاهسر در غرفه  ،پریز برق ( 223ولت) و روشنایی غرفه5،عدد صندلی و میز 2،عدد
قبلناماز شرکت بر
نوشتن
کفپوش ،
جلسه  :دیواره
برگزاری مبله:
تجهيزات
سوریه
کناری ،بازار
هایشناخت
تخصصی
قفسه2 ،عدد کمد دردار

با مجوز سازمان توسعه
تجارت ایران

با محاسبه ارز
دولتی

پرداخت یارانه نمایشگاهی
پس از برگزاری نمایشگاه
طبق مقررات سازمان توسعه

برخی از برنامههای جانبی و تبلیغاتی

برگزاری جلسه تخصصی شناخت بازار سوریه قبل از نمایشگاه
همایش بزرگ بین المللی در روز دوم نمایشگاه
تبلیغات در کانالهای تلویزیونی سوریه و لبنان و نیز پوشش خبری نمایشگاه
پخش روزانه تبلیغات( 01بار در روز) در کانال تلویزیونی Al miadin Lebanon tv+new tv
 تبلیغات روزانه در کانالهای تلویزیونی Syrian satellait-Syrian news-Syrian dram
نصب  86بیلبورد در سطح شهر دمشق و  01بیلبورد در جاده بیروت  -دمشق
تبلیغات دیجیتال مارکتینگ و ارسال  0میلیون پیامک موبایل
 برپایی کنفرانسهای خبری قبل از برگزاری نمایشگاه
ترانسفر رایگان برای دیدار اتحادیه های تجاری در سوریه

اطالعات نمایشگاه سال گذشته
حضور  86شرکت ایرانی در نمایشگاه
حضور  3پاویون ملی از کشورهای ایران ،لبنان و ایتالیا
حضور شرکتهای مستقل از کشورهای فرانسه ،روسیه ،چین ،برزیل ،عمان ،امارت متححده عربی و نیزشرکتهای سوری
تعداد بازدیدکنندگان  80738نفر

تلفن80244588050 – 5 :
فکس80244588220 :

وب سایتwww.Parsrastak.com :

ایمیلinfo@parsrastak.com :

