
 سمه تعالیاب
 رد سال حمایت از کاالی اریانی

 مؤسسه آئینه تندیس نما 
 ربگزار می نماید:  

 *اولین همایش فرصتها رد حوزه "یوروآسیا" با هدف حمایت از کاالی اریانی*
 «حضور در همایشدعوت به فراخوان »

 "یوروآسیا"در حوزه  ی اقتصادیحضور در همایش تبیین فرصتها دعوت صمیمانه برای :موضوع

، تجّار و بازرگانان، تولیدکنندگانایرانی با رویکرد تسهیل ورود و خدمات  با هدف حمایت از کاال

قریب  نپیوست ر بزرگ اتحادیه مذکور با توجه بهارائه کنندگان خدمات و صاحبان مشاغل در بازا

  "یوروآسیا"اقتصادی  الوقوع کشور عزیزمان به اتحادیه

 20تا  16:30از ساعت "1397ماهشهریور 18 ":زمان

 ی جمهوری اسالمی ایرانسیما و مرکز همایشهای بین الملی صدا_تهران :مکان

 

 



 کنندگان: شرکت
 صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ،اتاق بازرگانی --ایران سازمان توسعه تجارت --صنعت معدن تجارتمحترم وزارت 

تولیدکنندگان —بازرگانان و تجار معتبر ایرانی --- کشورو اصناف ها تعاونی —صادرکنندگان نمونه کشوری –

 شرکت های دانش بنیان—و شرکتهای ارائه دهنده خدمات با کیفیت ایرانی نکاراپیمان—محصوالت با کیفیت ایرانی

معتبر  دانشگاه ها و مراکز آموزشی ---تشکل ها و انجمن ها---و اعتباری معتبر بانک ها و موسسات مالی ---کشور

 پارک های علمی و فناوری سراسر کشور.و  کشور 

 وژیگی اهی همایش:
 سم افتتاحیه سئولین مرا ضور م سمی با ح سئولین و  وصنعت معدن تجارت محترم  عالی رتبه وزارت ر ست م د

 کشور  اقتصادی سرمایه گذاری وبازرگانی و حوزه های  دراندرکاران 

 شکشور در همایاقتصادی  سرمایه گذاری وبازرگانی و حوزه  درشرکتهای معتبر نفر از  700حضور بیش از. 

 ( شده ضور میهمانان ویژه خارجی دعوت  سی وسفیران و ح سیا سئولین  صادی و  م صادی و فعاالن اقت اقت

 "یوروآسیا"عضو اتحادیه اقتصادی از کشورهای  (بازرگانان

 یوروآسیا"های طالیی موجود در بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی  تشریح فرصت" 

  یوروآسیا"در بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی چگونگی ورود و سرمایه گذاری بلند مدت تشریح" 

  یوروآسیا"تشریح منافع و ضرورت ورود جامعه فعال اقتصادی کشور در بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی". 

  یوروآسیا"تثبیت منافع و ابقاء دراز مدت در بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی چگونگی تشریح" 

  صادی گذار سرمایه چگونگیبررسی راهکارهای سیا"ی در بازار بزرگ اتحادیه اقت صال به "یوروآ و چگونگی ات

 "یوروآسیا"شرکای قابل اعتماد و معتبر در بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی 

  صادی صادی اتحادیه اقت ضیحات تکمیلی در ارتباط با فروم و رویداد بزرگ اقت سیا"تو در اوایل آبان  که "یوروآ

 در شهر ایروان ارمنستان برگزار خواهد شد. 97ماه 

 ربانمه اهی رد نظر گرفته شده:شرح مختصر 
 سخنرانی مسئوالن عالی رتبه، بازرگانان  نمونه کشوری و میهمانان خارجی فعال در زمینه  اقتصادی 
  ایجاد و تداوم طالیی آن و ارائه راهکارهای اجرایی برای  فرصت هایتشریح اتحادیه مذکور و تبیین

 به آن توسط دبیر همایش کسب و کار و تجارت
 پذیرایی میان وعده و شام برای ایجاد فضای تعاملی و گفتگو محور میان فعاالن اقتصادی 

 



 *اولین همایش فرصتها رد حوزه "یوروآسیا" با هدف حمایت از کاالی اریانی*
 20تا  16:30از ساعت "1397ماهشهریور 18 ":زمان

 مرکز همایشهای بین الملی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران_تهران :مکان

 

 فرم ثبت نام          
 شرکت/سازمان: نام

 
 :تیفعال نهیزم

 :    شرکت کننده یو نام خانوادگ نام

        
 :یسمت سازمان

 :تیسا وب :                                      یلیتحص مدرک

 
 ثابت:  تلفن

                                              
 دور نگار:

 همراه:    تلفن

                                           
 :کیپست الکترون

 :شرکتسازمان/مهم بازرگانی  قابلیت های ایفعالیتها در خصوص  یلیتکم حاتیتوض   
..... 

..... 
 

 



 "شرایط حضور"
شد لذا از -1 صل کارت ملی میهمان امکان پذیر می با شتن ا ست دا امکان حضور در همایش تنها با در د

  حاصل فرمایید.همراه داشتن کارت ملی اطمینان ه صحت اطالعات وارده و تطابق با کارت ملی و ب

خواهد بود  یبا نظر سازمان متول یبرگزار خیتار یاحتمال رییتغ،  بروز موارد پیش بینی نشدهدر صورت  -2

سان دیجد یبرگزار خیو تار شدگان محترم اطالع ر شد و یبه ثبت نام  ضور طیشرا خواهد   خیتابع تار ح

 خواهد بود.. دیجد

شماره حساب لطفاً -3  مدیرعامل ملت به نام محمدعلی وعیدیبانک  5714473072 وجه ثبت نام را به 

 و یا از طریق درگاه سایت IR 980120020000005714473072با شماره شبا:  موسسه آیینه تندیس نما

 .دییفرما واریز

 .دیینگار فرمادور ییاجرا تهیکم تلفکسبه شماره  یزیوار شیف یفرم را به همراه کپ نیلطفا ا-4

سترداد ،وجه ثبت نام زیفرم ثبت نام و وار لیپس از تکم -5 ضور و ،یزیوجه وار ا صراف از ح سل  ان کن

 .باشدی نم رینمودن جلسه امکان پذ

 

 و حضور در همایش ثبت نام نهیهز

  هر یک از میهماانن گرامی ازاءریال هب  3,500,000مبلغ 
 (5رد صورت ثبت انم گروهی)تخفیف لحاظ میگردد.%10نفر هب باال 
   مبلغ پنجاه هزار تومان تخفیف هب مناسبت عید غدریخم 10/06/1397ردصورت ثبت انم ات قبل از

 

 

 

کمیته ) 09366325132و یا  021,22577817جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفکس لطفاً 

صادقی  اجرایی سایت ( آقای مهندس  صل فرمایید و از   www.eurasiancommission.irتماس حا

 بازدید فرمایید.

http://www.eurasiancommission.ir/

