فراخوان نهایی اعزام هیأت تجاری به کشور آفریقای جنوبی

با عنایت به اینکه توسعه روابط اقتصادی – بازرگانی با قاره آفریقا جزو اولویتهای دولت تدببرر و ایردبو وزارص عدنعت
یعبن و تجارص و در رأس برنایه های سازیان توسعه تجارص ایران قرار دارد دفتر بازرگانی کشورهای عربی– آفریقدایی
با هماهنگی دفتر ایور ترویج تجارص اعزام یک هراص تجاری -بازاریابی به کشور آفریقدای جندوبی را در زیرنده هدای
عادراص خبیاص فنی و یهنبسی پالسترک و یصنوعاص پالسترکی یواد پتروشرمی روغن یوتور عنایع غداایی دارو
و تجهرزاص پزشکی یصالح ساختمانی شررآالص ساختمانی توریسم پزشکی عنعت خودرو فرش و لوزارم خدانگی در
 22شهریور لغایت  26شهریور ماه سالجاری در دستور کار خود قرار داده است .بر این اساس از کلره انجمن ها اتاق ها
شرکتها و فعاالن اقتصادی – تجاری عالقمنب به بررسی بازار و بازاریابی کاال ها و یحصوالص تولردبی و خدبیاص فندی و
یهنبسی در کشور فوق جهت عضویت در هراص یاکور دعوص بعمل یی آیب.
اهداف اعزام هیأت
 بررسی یربانی بازار و شناخت ویژگرهای بازار یصرفی کشور هبف شناخت قوانرن و یقرراص و دیگر الزایاص قانونی ورود به بازار هبف آشنایی و برقراری ارتباط با فعاالن اقتصادی -شناخت فرعتها و زیرنه های همکاری یشترک

برنامه های هیأت اعزامی
 یالقاص با یسئولرن اقتصادی دولتی و تجاری برگزاری نشست تجاری با سفرر یحترم ایران در آفریقای جنوبی برگزاری نشست تجاری و جلسه پرسش و پاسخ با رایزن یحترم بازرگانی ایراایران در آفریقای جنوبی برگزاری نشست تجاری و اعضای اتاق بازرگانی ژوهانسبورگ با حضور رایزن بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی برگزاری جلساص  B2Bبه عورص  Match Meetingبا تجار آفریقای جنوبی ارائه آیوزشهای الزم و اطالعاص یقتضی جهت آشنایی هر چه برشتر اعضا با کشور آفریقای جنوبی بازدیب از یراکز تولربی و عنعتی بازدیب و بررسی یربانی از بازار -بازدیب از ایاکن گردشگری

سرپرستی هیأت
 یکی از یبیران ارشب سازیان توسعه تجارص ایرانهماهنگی
عالقمنبان در عورص تمایل به عضویت در هرأص یاکور با شماره تلفدن ( 035-38276144آقدای رسدولی و نمدابر
 035-38251918و همراه  09134521253یبیرعایل شرکت سرنا تجارص پرنرا یجری هراص آیدادگی خدود را اعدالم
نماینب.

مالحظات:
 .1با توجه به یحبودیت سقف تعباد اعضای هرأص اولویت با شرکت هایی خواهب بود که زودتر اقدبام بده تبدت ندام
نماینب.
 .2عالقمنبان جهت کسب اطالع برشتر از آخرین وضعرت یبادالص تجاری و فرعتها و زیرنه های همکاری اقتصادی
و تجاری یتقابل یرتواننب به عفحه اول پورتال سازیان توسعه تجارص ایران -بانک اطالعاص جدایع – گزارشدهای
کشوری یا عفحه ویژه آفریقا یراجعه نماینب.

دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی

