
 

 
     

                                                                   

                                                                                                                    

 اتحادیه تولید کنندگان محصوالت معدنی ایران  مدیریت محترم

 کامران وکیل   برادر ارجمند جناب آقای

 باسالم؛

در شرایط کنونی اقتصاد در  های اروپاییتجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه ای با کشور همانگونه که مستحضرید        

باا توهاه باه تحاو ت و      باا لمماان  تجاارت  اروپاایی  بسیار حائز اهمیت است و از میاان کشاورهای    تحریم او نیز شرایط پس ایران

 . رخدادهای هدید این کشور از هایگاه ویژه ای برخوردار است

مرکز لموزش بازرگاانی   توسط موسسه عصر قلم با همکاری لمماندر نظر است همایش تجارت کاربردی با رساند  باستحضار می مذا

در ههات افازایش    5931فروردین ماه ساا   ، (وابسته به موسسه مطامعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

همچنین ایجاد ارتباطات مؤثر در راستای تباد  تکنوموژی و دانش فنی صنعت برگزار حجم مباد ت تجاری ایران با کشور لممان و 

در همایش مذکور پنل پرسش و پاسخ نیز با رویکرد حل مسائل پیش روی تجار ایرانی در تجارت با کشاور لمماان تشاکیل    . گردد 

 . خواهد شد 

 برخی از محورهای مطروحه : 

  و منطقهدر تجارت ههانی لممان نقش و هایگاه 

  لممانپتانسیل های صادراتی ایران به 

  مذاکرات تجاری 

  لممانیهشدارهای  زم برای تجارت با شرکتهای 

 حل اختالفات تجاری 

 نحوه تأسیس دفاتر تجاری 

  لممانیاعتبار سنجی و شناسایی تومید کنندگان معتبر 

  ویژگی بازار مصرف و رفتار مصرف کنندگان 

 خودرو و قطعات خودرو 

  حمل و نقل، بیمه و بانک 

  لمماننیازها و انتظارات مشتریان 

  لممانعمده رقبای تجاری ایران در 

  لممانشناسایی نقاط ضعف کا های ایرانی در بازار 

از همله برنامه های دیگر می توان به نشست های تخصصی تجار دو کشور و نیز مذاکره و مشاوره با مسئومین تجارت با لممان اشاره 

 .  نمود

 .برداری  زم تقدیم حضور می گرددبه پیوست دیگر ملزومات به همراه فرم ثبت نام و شرایط حمایت ههت بهره 

 karimzadeh.sani@gmail.comلایمی(500داخلی ) 05959ویا  93595515990سرکار خانم مهندس موسوی  :هماهنگی حضور

 با یاری خدا                

 ستاد اجرایی              
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 موسسه فرهنگی هنری عصر قلمبنام    37225900به شماره حساب 0398شعبه طالقانی کد  -بانک رفاه :مشخصات حساب جهت واریز وجه ثبت نام 

 بنام سیروس غفوریان فر  2905-0109-5252-0290: شماره رفاه کارت 



 

 

 

 

 
 
 

 : VVIPو   VIP، در بخشهای عادیمزایای ثبت نام 

 

 ردیف
نوع ثبت 

 نام
 شرح خدمات

 تا تاریخ 

02/99/05 

 (ریال)مبلغ 

 تا تاریخ 

52/09/05 

 (ریال)مبلغ 
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 عادی

 
 

معرفی ودرج رزومه +آلمانحضور در همایش تجارت کاربردی با 

پذیرایی میان +واحدهای صنعتی در کتاب نشست تجاری

ارائه پکیج + همایشپذیرایی نهار روز + همایشروز ( نوبت8)وعده

روز اقامت  2شب و  7 +ارائه فیلم و عکس مراسم  +  همایش ویژه

+ ترانسفر فرودگاهی+ صبحانه+ ( single  اتاق)ستاره  5در هتل 

( 0:عدد گواهینامه 8اعطای + بلیط رفت و برگشت+گشت شهری

گواهینامه از مرکز آموزش ( 8دریافت گواهینامه به امضاء اساتید

 (و تجارت ت، معدنوابسته به وزارت صنع)بازرگانی 

 

 یورو     8511

   +                
111/111/42 

 

 

 یورو     3111

   +                
111/111/50 

 

 

8 

 
VIP 

 

معرفی ودرج رزومه +آلمانحضور در همایش تجارت کاربردی با 

 8)پذیرایی میان وعده  + واحدهای صنعتی در کتاب نشست تجاری

ارائه پکیج ویژه +همایشروز  پذیرایی نهار+ همایشروز ( نوبت

ارائه فیلم  +  با تجار B to Bنشست امکان حضور در +  همایش

  اتاق)ستاره 5روز اقامت در هتل  2شب و 7+ وعکس مراسم 

single ) +بلیط رفت +گشت شهری+ ترانسفر فرودگاهی+ صبحانه

دریافت  +دریافت گواهینامه حضور به امضاء اساتید+ و برگشت

وابسته به وزارت صنعت، معدن و )بازرگانی گواهینامه از مرکز 

 (تجارت

 یورو 8711

+ 
111/111/42  

 یورو 3811

+ 
111/111/51  

3 
VVIP 

 

معرفی ودرج رزومه +آلمانحضور در همایش تجارت کاربردی با 

 8)پذیرایی میان وعده + واحدهای صنعتی در کتاب نشست تجاری

ارائه پکیج ویژه +همایشروز  پذیرایی نهار+ همایشروز ( نوبت

  ارائه فیلم+  با تجار B to Bامکان حضور در نشست  +  همایش

 اتاق)ستاره 5روز اقامت در هتل  2شب و 7+وعکس مراسم 

single) +بلیط رفت +گشت شهری+ ترانسفر فرودگاهی+ صبحانه

دریافت  +دریافت گواهینامه حضور به امضاء اساتید+ و برگشت

وابسته به وزارت صنعت، معدن و )بازرگانی گواهینامه از مرکز 

 ساخت فیلم مستند +امکان بازدیداز کارخانجات صنعتی +(تجارت

 یورو 8711

+ 
111/111/57 

 دالر 3411

+ 
111/111/59 
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