
 

 ه نشست های آنالین تجاریلدومین دوره سلس

 (1400)مرداد ایران و پاکستان

 جهت کسب اطالعات بیشتر باستاد برگزاری تماس حاصل نمایید.   

36082252-051 -36028929 
 www.inteep.ir  Instagram: inteep.co    info@inteep.ir 

نظرات،پیشنهادات و سامانه دریافت 

 09370201053انتقادات: 

 

الهام گلزاری :مدیربازرگانی  

09029351985 

 

  

جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت الملل بین تعامالت مرکز حمایت با  

 برگزارکننده:شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری
 اولین برگزارکننده نشست های آنالین تجاری برون مرزی  جمهوری اسالمی ایران

   نام کامل شرکت:  مدیرعامل:

  :دفترمرکزینشانی   وبسایت:

  :تلفن  فناور:              خالق:                    دانش بنیان:     

  شماره اقتصادی: ملی: ناسهش

 حوزه فعالیت:           تاریخ ثبت نام:

  کاال/محصوالت تولیدی را شرح دهید)جزئیات کامل(:

 

 کامل(:هایی هستید؟) جزئیات متقاضی مذاکره با چه شرکت 

 

 

 "*تومان 000/000/2های دانش بنیانهزینه مشارکت برای شرکت"

 *گردد.درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می 9به تعرفه فوق *

 1400ماه  تیر 20آخرین مهلت ثبت نام 

شماره همراه:                              سمت:                             :نام و نام خانوادگی         مشخصات فرد حاضر در نشست:  

    تلفن مستقیم:                        تلفن همراه::                                         نماینده شرکت خانم/آقای  

با  و ممیباشنشست آنالین ایران و پاکستان  دوره دومین ............. متقاضی حضور در ......................مدیرعامل/نماینده تام االختیارشرکت ...................... ....اینجانب ..............

 .میپذیرم، شرایط و مقررات شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری در خصوص مشارکت در این رویداد راآگاهی کامل 
 

  مهر وامضا شرکت         

 

 :B2Bمزایای حضور در نشست های 

 های ایرانی با تجار پاکستانی برگزاری چندین وبینار گروهی وکاربردی در خصوص فضای کسب و کار پاکستان و نحوه تجارت شرکت -1

 جهاندر سرتاسر  حذف ریسک سفر و اقامت در سایر کشورها با توجه به شیوع ویروس کرونا -2

 مقصد کشور به نمایشگاهی های نمونه ارسال و اقامت و برگشت و رفت، غرفه اجاره به مربوط های هزینه حذف -3

 ی هدفمند در حوزه  درخواستی بصورت کامال خصوصی و امکان مذاکره ایرانی کننده هر شرکت صادر برای B2B تخصصی جلسه 5 برگزاری و پاکستانی تاجر 5 معرفی -4

 ارائه گواهی حضور در نشست -5

        www.inteep.irتوسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاریثبت اطالعات شرکت کننده در سایت شرکت بین المللی  -6

 کشور از خارج های نمایشگاه در مشارکت هزینه با مقایسه در پایین بسیار هزینه-7

 تجاری های نمایشگاه با مقایسه در باال وری بهره -8

 جلسه برگزاری از پیش ایرانی متقاضی توسط نشست برگزاری برای شده کاندید تجار رد یا تایید های پیشنهادی و امکانارائه رزومه شرکت -9

 ها شرکت تک تک با اختصاصی کامال یا و گروهی صورت به نشست برگزاری امکان -10

 مذاکره شده ضبط فایل دریافت امکان -11

 ماه شش مدت به  www.ecombri.com  پاکستان الکترونیک تجارت مرجع و رسمی سایت در کننده شرکت اطالعات ثبت و طالیی عضویت -12

 باشد.دیجیتال معرفی فعالیت وخدمات شرکت متقاضی )به زبان انگلیسی( وفعال بودن زبان انگلیسی وبسایت الزامی میتسلط به زبان انگلیسی جهت حضور در جلسات،ارائه کاتالوگ 

http://www.inteep.ir/
http://www.inteep.ir/

