
 

 وـه آزاد ماکـمنطق المللیبین  و همایش های نمایشگاههامرکز

 ۱۴۰۱برای نیمسال دوم سال  ) متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو (  شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

با سابقه و ، مجریان نمایشگاهی عالقمند. لذا الزم است پیشنهاد می نمایدنمایشگاه  را برای برگزاریذیل عناوین 

  بازار ، صنف مشارکت کنندگان، طرح توجیهی، عنوان دقیق نمایشگاه بارخواست خود را همراه د ،تجربه موفق

، پایی همایش ها وکارگروه های آموزشیبر، پذیرش هیات های تجاری ،ذینفعان و نحوه جذب بازدیدکنندگان، هدف

مدارک شناسایی  ،مرتبط و مجوزهای مدارک تصویر تجربیات و ،سوابق ،تبلیغات و اطالع رسانی داخلی و خارجی

خانه کمیته نمایشگاه به دبیر برگزاری ماه قبل از تاریخ یکماهرا حداقل  تغییرات آخرین اساسنامه و، مدیر عامل

 نمایند. ارسال  نمایشگاهی 

            ،صادرات، توسعه صنعت سازمان منطقه آزاد ماکو،های نمایشگاه  کمیتهدستور کارهدف و 

 برند سازی و جذب سرمایه خارجی می باشد.

 :  مرکز نمایشگاهها  آدرس

 -پارک امام)ره ( –بلوار شهید جواد قنبری  - شهرستان ماکو  –منطقه آزاد ماکو  –جان غربی یاستان آذربا

 ۰۴۴۳۴۲۵۳۲۶۱تلفن :     المللی ساختمان اداری مرکز نمایشگاههای بین

 آدرس دبیرخانه کمیته نمایشگاهی : 

  ،اداره صنعت –پشت فرمانداری  –سایت ولی عصر  –شهرستان ماکو   –منطقه آزاد ماکو  –استان آذربایجان غربی 

 ۰۴۴۳۴۲۴۳۹۴۱تلفن :    تجارت  ،معدن

 

 بیشتر:جهت کسب اطالعات همچنین  
 

  ۰۹۱۴۶۳۸۷۴۳۸   ،  ۰۴۴۳۴۲۵۳۲۶۱ه با کارشناسان مرکز به شمارتماس 

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به نشانی :  سایت بمراجعه به و www.makuid.com 

  لیمیامکاتبه با آدرس   :makuiad@iran.ir 

 گاهـوان نمایشِـعن                                                                                       ردیف

 دومین نمایشگاه صنایع غذایی: نوشیدنی ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاوزی ۱

 ایشگاه توانمندی های جوانان؛ صنایع خالق، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ، فن بازاراولین نم ۲

 ( ) لوازم خانگی، فرش ماشینی دومین نمایشگاه خانه مدرن ۳

 ( الکامپ اولین نمایشگاه صنایع الکترونیک؛ کامپیوتر؛ مخابرات و تجارت الکترونیک ) ۴

 بمناسبت روز زن ( هشتمین نمایشگاه دستاوردهای بانوان منطقه آزاد ماکو ) ۵

 اولین نمایشگاه تحصصی لجستیک ؛ حمل و نقل و ترانزیت ۶

 Auto  Parts  اولین نمایشگاه وسایل نقلیه ، لوازم و مجموعه های وابسته ۷

 


