
 ......... شرکت محترم
 تاسالم ي احتشام، 

سال دس امش تشگضاسی  03تٍ استحضاس میشساوذ، ایه ششکت تا داشته پشسىل مجشب ي مذیشان تا تجشتٍ کٍ حذيد 

ومایشگاَُای داخلی ي خاسجی ي اعضام َیأتُای تجاسی فعالیت داشتٍ اوذ، تا کسة مجًص اص ساصمان تًسعٍ تجاست 

گاوی دس حًصٌ مًاد غزایی ي محصًالت کشايسصی، ایشان دس وظش داسد َیأت تجاسی متشکل اص ياحذَای تًلیذی ي تاصس

حالل ساصمان  شگاٌیوما هیحالل ي وُم یاجالس جُاو هیَشتمداسي ي وساجی ي محصًالت شًیىذٌ ي تُذاشتی سا تٍ 

 تشگضاس می شًد، اعضام ومایذ. 1031آرس ماٌ  6تا  0کٍ اص تاسیخ  ٍیاستاوثًل تشک یاسالم یَمکاس

دس تشکیٍ ي  یاسالم یساصمان َمکاس یدس تخش حالل تا َمکاس شگاٌیوما هیعىًان تضسگتشتٍ  OIC حالل شگاٌیوما

یی، ًَسکا )خذمات غزاَای حالل کٍ دس مًاد غزا یي تستٍ تىذ یفشآيسی، ذویي وًش ییمًاد غزادس گشيَُای کاالیی 

ي  یشیآسا یی يمحصًالت داسيی، سىت یغزاَا، کیمحصًالت اسگاوکافٍ َا ي سستًساوُا ي َتلُا اسائٍ میشًد(، 

 شگاٌیوما ی ایهديسٌ قثلی، وُادَای صذيس گًاَی حالل، گشدشگشی حالل ي اقامت ي سالمت تشگضاس میشًد. تُذاشت

تًد.  کشًس 05داس اص  غشفٍ 020 ضتانیم ي متش مشتع سا پًشش داد 10.101تشگضاس شذ،  5351وًامثش  52تا  52کٍ اص 

 اص ایه ومایشگاٌ تاصدیذ کشدوذ. کشًس 36اص  یجاست ذکىىذٌیتاصد 01.361تعذاد 

 .ششکت کشدوذ B2Bجلسٍ  2523کٍ دس خشیذاس مشتثط ویض اص کشًسَای مختلف دعًت شذٌ تًدوذ  025تعذاد 

آخشیه تٍ پیًست تشوامٍ صماوثىذی تاصدیذ ي َضیىٍ َای حضًس دس َیأت تجاسی اسسال میگشدد. الصم تٍ رکش است 

 52آتان ماٌ ي آخشیه مُلت ياسیض يجٍ تشای تُیٍ تلیط ي پیش پشداخت َتل حذاکثش تا  55 مُلت اعالم آمادگی تا

 آتان ماٌ می تاشذ.

ي یا   armanfairs@gmail.comلطفاً دس صًست تمایل تٍ مشاسکت جذيل صیش سا تکمیل ي اص طشیق ایمیل تٍ آدسس 

 اسسال فشمائیذ. 351-55665230ديسوگاس تٍ شماسٌ اص طشیق 
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