
 

  

 باقرزاده اسدالهجناب آقای 

 تهران استان یفوالد یها سازه دکنندگانیتول انجمنمحترم  دبیر

 
 با سالم و احترام،

از شرکتهای ایرانی جهت حضور در  IPECشرکت پارس رستاک مفتخر است به عنوان نماینده انحصاری شرکت 

شهر در  6231آبان ماه  32لغایت  32که از تاریخ عراق  -سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه 

 گردد، دعوت به عمل آورد. برگزار میسلیمانیه 

یکی از مقاصد اصلی  59میلیارد دالر در سال  6همانگونه که مستحضر هستید کشور عراق با حجم صادرات بیش از 

شور و امنیت باالتر نسبت به سایر نقاط کصادراتی ایران بوده و منطقه کردستان عراق به دلیل نزدیکی به کردستان ایران 

های کشور عراق و اقلیم کردستان، از جنابعالی تقاضا داریم تا با توجه به پتانسیلرخوردار است. از موقعیتی ویژه بعراق 

، به منظور هماهنگی و فراهم آوردن مقدمات )فرم پیوست( اطالع رسانی به اعضای زیرمجموعهضمن دستور الزم جهت 

 حضور آنها وقت مالقاتی حضوری ترتیب دهید.

 را تکمیل نموده و به این شرکت ارسال پیوستمی توانند فرم درباره نمایشگاه اعضای محترم جهت کسب اطالعات بیشتر 

ای از طریق شماره تلفن هخانم طاهری نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما با آنها تماس بگیرند، همچنین می توانند با 

 تماس حاصل نمایند. 80244588050- 55

 

 با احترام 

 شرکت پارس رستاک

 راق ع - سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه

 سلیمانیه، عراق | 6231 آبان 32الی  32  
 20/80/69تاریخ : 

 /پ239/69شماره : 

 برگ 2پیوست: 



 

 

 

 قابل توجه مدیرعامل محترم

 با سالم و احترام،

سیزدهمین نمایشگاه حضور در  ایرانی جهتشرکتهای  از IPECشرکت پارس رستاک مفتخر است به عنوان نماینده انحصاری شرکت 

گردد، دعوت به عمل برگزار میشهر سلیمانیه در  6231آبان ماه  32لغایت  32که از تاریخ عراق  - بین المللی بازرگانی سلیمانیه

 آورد. 

العات بیشتر می توانید فرم زیر را تکمیل جهت کسب اطاطالعات بیشتر درباره سلیمانیه و این نمایشگاه در ادامه آمده است. همچنین 

 از طریق شماره تلفن های خانم طاهرینموده و به این شرکت ارسال نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرید و یا با 

 تماس حاصل نمایید. 80244588050- 55

 

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراق 

 سلیمانیه، عراق | 6231 آبان 32الی  32  

 3162نوامبر  63تا  61مطابق با  6231آبان  32الی  32 :تاریخ برگزاری 

 بین المللی سلیمانیه:  مركز نمايشگاهی محل برگزاری 

  :رستاکشركت پارس نماینده انحصاری در ایران 

  :نفر 311111تعداد بازدید کنندگان دوره گذشته 

 

ت نمایشگاه
العا

 اط

 نام مدیر عامل: نام شرکت:

 شماره فکس: شماره تلفن:

 ایمیل: وب سایت:

 زمینه فعالیت:

 سمت: نام درخواست کننده:

 درخواست کننده جهت سهولت ارتباط:شماره تلفن همراه 

 taheri@parsrastak.comایمیل:        86345385088تلگرام:       80244589663فکس:    روش های ارسال:

و  %25نمایند را ثبت نام خود قطعی  2/5/69الزم به ذکر است برای شرکتهایی که تا تاریخ 

  تخفیف در نظر گرفته می شود %28قطعی نمایند ثبت نام خود را  2/9/69شرکتهایی که تا تاریخ 

 تکمیل و ارسال این فرم صرفاً به منزله درخواست اطالعات رایگان می باشد و تعهدی برای تکمیل کننده آن ایجاد نمی نماید.

 

 نزدیکی به مرز ایران و منطقه کردستان 

 وابستگی بسیار زیاد این منطقه به واردات 
  حجم باالی صادرات ایران در سالهای گذشته 
 امنیت باالی این منطقه در کشور عراق  

  

 

چرا سلیمانیه
 

  A    20/80/69تاریخ : 

 /پ239/69شماره : 


