نمایشگاه اختصاصی تجاری ایران -تونس
IRAN TRADE EXHIBITION Tunis-Tunisia

شمارهPTP/96/487 :

تاریخ برگزاری 1 :الی  3آذرماه(22 -24 Nov. 2017) 1396
محل برگزاری :مرکز نمایشگاهی الشرقیه
برگزار کننده :شرکت پارس تجارت پارادیس
تونس ،شاهراه امن به سوی بازار اروپا و منطقه شمال افریقا
با عنایت به این که توسعه روابط اقتصادی – بازرگانی با قاره افریقا در راس برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت و معدن قرار گرفته و تونس جزء
کشورهای اولویت اول بازار هدف جمهوری اسالمی ایران می باشد و ازسویی بازارهای کشورهای آفریقایی بازاری بکر برای تولید کنندگان و صادر کنندگان
شرکتهای ایرانی محسوب می گردد ،لذا مشارکت در نمایشگاه محصوالت ایرانی در تونس می تواند فرصتی مناسب جهت ورود به این بازار و هم چنین
دسترسی به کشورهای منطقه را فراهم می آورد.
از پتانسیل های تونس فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری خارجی در این کشور میباشد و در حال حاضر بیش از  3500شرکت خارجی از بخش های مختلف
دنیا در زمینه های قطعات خودرو ،برق  ،الکترونیک  ،مصالح ساختمانی  ،دارو و غیره در این کشور فعال می باشند .حدود  20بانک خارجی در تونس حضور
فعال دارند و اکثر این بانکها سهام هایشان در بورس تونس می باشد.
این نمایشگاه در  4موضوع اصلی زیر برگزار می گردد:
 نفت و گاز ،انرژی ،پتروشیمی و محصوالت و مشتقات،مواد شیمیایی و پالستیک ،صنعت معدن و نیروگاه ها...،
 خودرو و قطعات خودرو ،حمل و نقل ریلی و عمومی و دریایی ،کشتی سازی .....
 محصوالت کشاورزی  ،ماشین آالت کشاورزی ،کود و سموم  ،ماشین آالت بسته بندی و .....


مواد غذایی و نوشیدنی ها و شیرینی و شکالت ،خشکبار ,زعفران ،کمپوت و کنسرو ،ماشین آالت مواد غذایی ...

 ساختمان و زیرساخت ها ،کاشی و سرامیک ،ساخت و ساز وماشین آالت ومحصوالت وابسته و...
 برق  ،الکترونیک و سیم و کابل،سیستم های مخابراتی و...
 بهداشت و سالمت ،دارو و دارو گیاهی ،درمان و تجهیزات بیمارستانی و ...
 فوالد ،آهن ،مس ،آلومینیوم ،ابزار آالت و...
 بانک و بیمه ،نرم افزار های کنترلی و شرکت های هواپیمایی و خدمات گردشگری،ایر الین ها .....
 خدمات فنی مهندسی ,مهندسین مشاور و پیمانکاران و شرکت های سرمایه گذاری ...
خواهشمند است جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن های  88942658و 021 - 88942038و 09194623602و09397091987با
سرکار خانم الهی و غالمی تماس حاصل فرمایید .
با سپاس
شرکت پارس پارادیس

شرکت کننده محترم در نمایشگاه اختصاصی تجارت ایران در تونس
با سالم و احترام
ضمن تشکر از حضور شما در نمایشگاه فوق که مقرر است  1الی  3آذر ماه  )22 to 24 Nov. 2017( 1331در شهر تونس– تونس

برگزار گردد و پیرو درخواست آن شرکت محترم درخصوص استفاده از پکیج سفر نمایشگاه مشخصات این پکیج به شرح ذیل می باشد:
برنامه سفر :
تاریخ رفت  :دوشنبه  93آبان ماه  92( 1331نوامبر )9217
تاریخ برگشت  :شنبه  4آذرماه  92( 1331نوامبر )9217
ساعات پرواز رفت و برگشت:
رفت :پرواز از تهران ساعت  2:12بامداد و ورود به استانبول ساعت  28:12صبح  ،پرواز از استانبول ساعت  3:32صبح ،ورود به تونس
ساعت  12:42صبح
برگشت :پرواز از تونس ساعت  11:92عصر  ،ورود به استانبول ساعت  91:12بامداد  ،پرواز از استانبول ساعت  22:42بامداد و ورود به
تهران ساعت  24:12بامداد
این پکیج شامل موارد زیر می باشد:
 بلیط رفت و برگشت تهران _ استانبول _ تونس (پرواز هواپیمایی ترکیش ایرالین)
 اقامت در هتل  2ستاره در تونس به مدت  2شب با صبحانه
 ویزای تونس
 ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت (در صورتیکه رفت و برگشت شما به همراه گروه باشد)
 ترانسفر نمایشگاهی
هزینه هر نفر در اتاق دبل  :هزینه بلیط هواپیما (302220222تومان)  372 +دالر
هزینه هر نفر در اتاق سینگل :هزینه بلیط هواپیما ( 302220222تومان)  1322+دالر
تبصره :
قیمت بلیط هواپیما با توجه به نرخ روز اعالم شده و متغیر می باشد .بدیهی است با نزدیک شدن به زمان پرواز این مبلغ افزایش می یابد.
لذا بلیط هواپیما به همان نرخ هواپیمایی روز خریداری شده محاسبه می گردد.

با تشکر
شرکت پارس پارادیس

