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 Nov. 2017)2- 2(2 4 1364آذرماه 3الی  1 تاریخ برگزاری: 

 مرکز نمایشگاهی الشرقیهمحل برگزاری: 

 شرکت پارس تجارت پارادیس برگزار کننده:

 شمال افریقا منطقه به سوی بازار اروپا و امن تونس، شاهراه

 
تونس جزء بازرگانی با قاره افریقا در راس برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت و معدن قرار گرفته و  –با عنایت به این که توسعه روابط اقتصادی 

کنندگان و صادر کنندگان  بازارهای کشورهای آفریقایی بازاری بکر برای تولیدجمهوری اسالمی ایران می باشد و ازسویی کشورهای اولویت اول بازار هدف 
بازار و هم چنین تواند فرصتی مناسب جهت ورود به این  ایشگاه محصوالت ایرانی در تونس میشرکتهای ایرانی محسوب می گردد، لذا مشارکت در نم

 دسترسی به کشورهای منطقه را فراهم می آورد.

شرکت خارجی از بخش های مختلف  0033ن کشور میباشد و در حال حاضر بیش از های تونس فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری خارجی در ای از پتانسیل
بانک خارجی در تونس حضور  03دنیا در زمینه های قطعات خودرو، برق ، الکترونیک ، مصالح ساختمانی ، دارو و غیره در این کشور فعال می باشند. حدود 

 نس می باشد.هایشان در بورس تو فعال دارند و اکثر این بانکها سهام
 

 :زیر برگزار می گردد موضوع اصلی 4این نمایشگاه در 

 و نیروگاه ها صنعت معدن، ،مواد شیمیایی و پالستیک محصوالت و مشتقاتو  یمیپتروش ،ی، انرژنفت و گاز ... 

 و ..... ریلی و عمومی خودرو و قطعات خودرو، حمل و نقل 

 کشاورزی و بسته بندیآالت  نیماشکمپوت و کنسرو ،خشکبار ,شکالت ،شیرینی و ها و  یدنیو نوش ییمواد غذا ،یکشاورز ... 

  , و... محصوالت وابسته ماشین آالت ولوازم منزل  عمرانی , , اختمان و ساخت و سازسراه سازی 

  ابزار دقیق  و, اتوماسیون مخابرات  ,برق ، الکترونیک... 

 ، و تجهیزات بیمارستانی و ...درمان  و دارو گیاهی ,دارو زیبایی , بهداشت و سالمت 

 ، آلومینیوم ،ابزار آالت و...فوالد ،آهن ،مس 

 نرم افزار های کنترلی، شرکتهای ایرالین ها ... بانک و بیمه، 

 ، و شرکتهای سرمایه گذاری ... تمامی صنایعپیمانکاران  ,, مهندسین مشاور خدمات فنی مهندسیسد سازی , زیر بنا , آب و فاضالب 

 ... نساجی و صنایع مرتبط 

 ... لوازم خانگی 
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