اعزام هیئت تجاری و بازاریابی صنایع غذایی به کشور امارات
همزمان با برپایی نمایشگاه گلفود دبی 2021
( 3لغایت  7اسفند ماه سال )1399

سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری راهیان سفیر پارس گیتی در نظر دارد با توجه به اهمیت حضور
فعال شرکتهای توانمند تولیدی – صادراتی در زمینه صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی کشورمان در
بازار هدف امارات ،یک هیات تجاری – بازاریابی و آموزشی به کشور امارات در بازه زمانی  3الی 7
اسفندماه سالجاری همزمان با برپایی نمایشگاه گلفود دبی اقدام نماید.
هدف از اعزام این هیأت که همزمان با برپایی نمایشگاه مذکور که پذیرای  ٤٨٠٠غرفه دار از  ١٥٦کشور
دنیا در زمینه های مختلف صنعت غذا در کشور هدف بوده،فرصتی بی نظیر برای حضور تولیدکنندگان
ایرانی در عرصه رقابت بین المللی در صادرات محصوالت کشاورزی،صنایع غذایی ،فرآورده های
پروتئینی و گوشتی ،فرآورده های لبنی،خشکبارو میوه های خشک،محصوالت ارگانیک و سبزیجات،
نوشیدنی های سرد وگرم و تجهیزات بسته بندی و صنایع و ماشین آالت وابسته و ....جهت حضور
پررنگ در بازار هدف  ،ایجاد ارتباط دو طرف با تجار و فعاالن صنعت غذایی در امارات و کشورهای
مشارکت کننده در نمایشگاه مذکور و در نهایت حضور موفق و پایدار در بازار کشورهای منطقه می باشد.
تاریخ اعزام هیات  3 :لغایت  7اسفند ماه سال 1399
برنامه های هیات:

بازدید از نمایشگاه گلفود ،انجام مذاکرات تجاری مختلف با غرفه داران حاضر در نمایشگگاه ،مققگات بگا
کاردار سفارت کشورمان در امارات ،انجام مذاکرات تجاری  B2Bبا تجار و بازرگانان فعال در زمینه صنایع
غذایی ،مشارکت در برنامه آموزشی و بررسی بازار با حضور رایزن اقتصادی سگفارت جمهگوری اسگقمی
ایران با بنگاههای کوچک و متوسط مشارکت کننده در نمایشگاه گلفود.

نحوه ثبت نام :

جهت اطقع از جزئیات سفر و مراحل و هزینگه هگای تبگت نگام  ،با ببرخا هام بخبه ام بام شگماره
تلفن -)٠2١(2٦7٦٥١٤3و همراه ( ٠9١227٦٠٤7١آقای کثیری) تم س ح صل فخب یرد.
مهلت ثبت نام  :حداکثر تا  5بهمن ماه سال جاری

کارشناسان پاسخگو در سازمان توسعه تجارت ایران :
 22٦٦2٥٥١آقای بهروز ایمانی

دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی

