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نمایشگاه بین المللی صنعت باکو
 55الی  57آبان ماه 89
حمایت کنندگان:
-2سازمان توسعه تجارت آذربایجان

عنوان نمایشگاهCASPINDEXPO :

 -1بنیاد حمایت از صادرات و سرمایهگذاری آذربایجان
 -3کنفدراسیون کارفرمایان آذربایجان
 -2اتحادیه اجتماعی حمایت از توسعه فعالیت کارفرمایی

 براساس آمارهای موجود ،ایران با رقمی نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات در سال 1027و  1028به آذربایجان در بین جمهوری های CISمقام اول و جزء  5کشور اول صادرکننده دنیا به آذربایجان می باشد.
 حجم گردش تجاری خارجی جمهوری آذربایجان در سال  1028میالدی  12میلیارد و  15752میلیون دالر  ،شامل  25میلیارد و 27552میلیون دالر صادرات و هشت میلیارد و  781میلیون دالر واردات بود.

مهمترین مسئله در مراودات و مبادالت با آذربایجان که حائز اهمیت می باشند:
 بخش صنعت با بیش از  5میلیارد دالر اولین و باالترین سهم از واردات کشور آذربایجان را دارا می باشد .همچنین صادرات ایران بهکشور آذربایجان نیز در زمینه صنعت مقام اول را دارا می باشد و ایران در بخشی از پروژه های صنعتی بزرگ که درحال احداث و راه
اندازی می باشد مشارکت دارد.
 ایران و اذربایجان دارای مرزهای مشترک ،اشتراکات دینی و مذهبی ،اشتراکات فرهنگی و آداب و رسوم میباشد و به دلیل نزدیکی دوکشور به هم هزینههای تجارت (صادرات و واردات) فیمابین دو کشور نسبت به سایر کشورهای عضو  CISبسیار پایینتر میباشد و انتظار
میرود که سطح تجاری دو کشور بسیار باالتر و فراتر از وضعیت موجود قرار بگیرد.
هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد:
هر مترمربع  053یورو (پس ازکسر  % 53تسهیالت و یارانه ،مبلغ قابل پرداخت جهت هرمتر مربع  575یورو)
آخرین مهلت ثبت نام89/37/53 :
آخرین مهلت تحویل پاسپورت 89/37/55
آخرین مهلت تحویل کاالی نمونه نمایشگاهی 89/37/55

کلیه بخشهای نمایشگاهی شامل صنعت :صنایع پتروشیمی ،صنایع پالستیک ،صنایع شوینده و بهداشتی  ،تولیدات ابزار و ماشین آالت ،صنایع نوشیدنی و غذایی ،صنایع
فلزی ،صنایع کشاورزی ،کود و اوره ،صنایع برودتی ،صنایع رنگ و روغن  ،صنایع شیمیایی ،صنایع کاشی سرامیک و سرویسهای بهداشتی ،صنایع آلومینیوم ،مصالح
ساختمانی ،ذوب آهن ،صنایع فوالد ،صنایع چوب ،صنایع لوله سازی ،صنایع غذایی دام و طیور ،صنایع مبلمان ،صنایع نساجی و بافندگی ،صنایع بسته بندی و چاپ ،صنایع
کاغذ و پالپ ،صنایع ماشینهای معدنی ،صنایع فراوری و استخراج معادن ،سیمان ،صنایع خودروسازی و قطعات ،واگن سازی ،صنایع الستیک سازی ،صنایع نفت و گاز،
صنایع رایانه و غیره ...

www.parspegahtejarat.com
Harb alley 3A Iceri Neighborhood, Sabail zone, Baku, Azerbaijan
تلفن دفتر آذربایجان+115954141499 :
+115955491999
فکس:

آدرس دفتر تهران :بزرگراه ستاری ،بلوار فردوس شرقی ،پالک  ،411طبقه سوم ،واحد 95
تلفن دفتر تهران  20( 01222028822 :خط)
ایمیلinfo@parspegahtejarat.com :
وب سایتwww.parspegahtejarat.com :

Pars Pegah Tejarat

