
 اگهی فراخوان جذب مجری نمایشگاهی 

 ( MIEC)  مرکز همایش ها و نمایشگاههای بین المللی منطقه آزاد ماکو

 

 منطقه آزاد ماکو 

منطقه آزاد تجاری  بزرگترین عنوانه هزار هکتار  ب۴۰۰مساحتی بالغ بر ایران با منطقه آزاد ماکو در شمال غرب 

کشور ، با برخورداری از ظرفیت های اقتصادی قابل  و صنعتی

از   توجه و امکانات زیر بنایی مناسب و حاکمیت مجموعه ای

قوانین و مقررات ویژه حمایتی ، فرصت های قابل توجهی را 

پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نموده است 

اطی از سویی دیگر موقعیت این منطقه بعنوان شاهراه ارتب .

اروپا بعنوان  ترانزیت کاالهای کشور های آسیای میانه و

مهمترین شاخص تجارت جهانی بر مزایای این منطقه افزوده 

 است .

یای وپا و آسای اربرخورداری از موقعیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت در منطقه بواسطه اتصال به بازاره

،  تمانیلح ساخکشاورزی ، وفور مصاحاصلخیز و دشتهای  ناسب و خاکمیانه ، طبیعت چهار فصل ، اقلیم م

نیروگاه  ،شهرک صنعتی  فرودگاه ، چندین ، وجود زیر ساخت های اساسی از جمله معادن فلزی و غیر فلزی 

 فری منطقههزار ن ۲۵۰جمعیت ساکن حدود و برق ، جاده های دسترسی و مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی 

و  ز ویژگیاتنها بخشی  طبیعی و تاریخی و مذهبی  گردشگریبسیار مهم ز قابلیت های در کنار برخورداری ا

 می باشد .   های منطقه ظرفیت

 برخی از مهم ترین مزیت های نسبی منطقه آزاد ماکو به شرح ذیل است :

 اخير  ه در سال هايرشد مبادالت بازرگاني ايران و تركي -

 نذربايجابازرگاني ميان ايران و تركيه، ارمنستان، عراق و آهاي مختلف گسترش نامهوجود تفاهم -

امكااان دسترسااي بااه بااازار كرااورهاي تركيااه، نخجااوان  -

)آذربايجان(، ارمنستان، گرجستان و عراق و دارا بودن شرايط 

 الجيريويژه جغرافيايي و سوق



 وجود فرودگاه  -

 و همايش هاي بين المللي  گاهاوجود مركز نماير -

 وجود مرتركات فراوان ميان تقاضاهاي بازار كرورهاي همسايه و توليدات سرزميني  

تارين عنوان يكاي از مهمگمارک بازرگاان باه گمرک پلدشت هم مرز يا جمهوري خاود مختاار نخجاوان ووجود -

 ور مساافروعباهاي زميني كرور و فعال در زمينه صاادرات و واردات كااال، ترانزيات داخلاي و خاارجي و گمرک

 هاي مناسب بازرگاني و تجاريوجود زيرساختهمچنين 

فراهم و  منطقه آزاد ماكو بر سر كريدورهاي مهم تجاري جهانقرارگيري  -

ري روابط گسترده تجاري با تركيه ، بودن زمينه الزم و مناسب برقرا

 كرورهاي همجوار، آسياي ميانه  و كرور هاي اروپايي 

وجود آثار باستاني و  هواي مناسب،  هاي طبيعي با وجود آب وتنوع جاذبه -

 محدود منطقه آزاد ماكو  رمتعدد د

هاي غير فلزي )از قبيل وجود انواع معادن و محصوالت اوليه توليد كاني -

 سنگ آهك و سنگ گچ، مرمريت، تراورتن و ...(

 MIECبین المللی منطقه آزاد ماکو   مرکز نمایشگاه ها و همایش های 

از جمله  نوان نمایشگاهع ۵۰یش ازافتتاح و تاکنون ب ۱۳۹۵سال آذرماه  درگاهها وهمایش های بین نمایشمرکز  

صنعت ساختمان ، فرش و صنایع دستی ، مبلمان و لوازم منزل 

محصوالت تولیدی  موادو صنایع آرایشی و بهداشتی؛ صنایع غذایی؛ ،

 ...بانوان و؛ گل و گیاه ؛ توانمندی های منطقه، کشاورزی ، دام و طیور

ر شرکت کنندگان و بازدید م گیر واستقبال کم نظیبا موفقیت چش

این مرکزنمایشگاهی در  کنندگان در این محل برگزار گردیده است.

کنار پارک بزرگ امام خمینی شهرستان ماکو و در طبیعتی زیبا واقع 

متر مربع زیر بنای مسقف  ۴۵۰۰شده است و داری نزدیک به 

نمایشگاهی بوده و نزدیک به  مفید النسمترمربع  ۲۰۰۰و

  متر مربع فضای باز نمایشگاهی دارد. ۱۵۰۰



 تالشست. اروپا وایران  و تبدیل به برند شدن در دروازه  نمایشگاه در سطح ملی و بین المللی هدف ما درخشش

ر از ریان برتنتخاب مجلذا ابرخوردار باشند .  از باالترین  سطح کیفی   نمایشگاههای برگزار شده در آن ؛می گردد

ظریف  یک فعالیت کامالً تخصصی و در عین حال بسیار برگزاری نمایشگاهمهم ترین دغدغه های ماست. 

مه ل و برنابا اصو نمایشگاه باید مطابقبرگزاری وحساس می باشد که دانش، تجربه و تکنولوژی خود را می طلبد. 

 شرکت شگاهی است که اطالعات با ارزش به همه بخش هایریزی دقیق صورت بگیرد. نمایشگاه موثر نمای

 وت تقویت طالعاکننده ارایه دهد ومحیط و فضایی ارایه دهد که فعل و انفعاالت فردی را برای تبادل موثر ا

ا آورند ت هم می و چه از خارج از کشوردرمکانی مناسب گرد ترویج کند. حال آن ها افراد را چه از داخل کشور

خدمات  االها یااز ک و در رو داشته باشند. هم چنین ابزارهای تبلیغاتی مهمی برای بازاریابی بسیاریارتباطات ر

 .هستند

ه های دی ؛بنگاتولی منطقه آزاد ماکو با دارا بودن پایانه های تجاری، لجستیکی، فرودگاه بین الملل، واحد های

دهای رویدا گذاری بهترین موقعیت جهت ایجاداقتصادی و بازارهای مرزی و فرصت های ناب تجاری و سرمایه 

 باشد .ا دارا میشگاه و کارگاه های آموزشی ریصنعتی و یا گردشگری با محوریت اجرای نما –تجاری  –اقتصادی 

رمایه سجذب  ورسالت چنین رخداد ها و نمایشگا های تخصصی افزایش انتفاع صنعتی ، توسعه و پویایی تجارت 

جواری و سن همگذار از طریق اعزام و با میزبانی هیئت های تخصصی است . منطقه آزاد ماکو با دارا بودن ح

 ترکیه ، انی وحوزه های مذکور ایر همسایگی با چند کشور بستری مساعد برای ایجاد پلی مستحکم بین فعالین

 در شمال منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی اینجمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان خواهد بود و نهایتا 

رخورداری از بو   جمهوری آذربایجان و حوزه کشورهای حوزه قفقاز –غرب کشور، همجواری با کشور های ترکیه 

ویژه  قراراتمامکانات زیر بنایی مناسب و حاکمیت مجموعه ای از قوانین و ظرفیت های اقتصادی ، تجاری و 

 و کاالی داخل حمایتی ظرفیت های قابل توجهی را در راستای اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید

مک اهی کایرانی پیشروی سرمایه گذاران و صادر کنندگان فراهم خواهد شد . همچنین وجود سایت نمایشگ

ی صنعت موثری برای توسعه گردشگری و توانمند سازی اقتصادی جامعه محلی و خمایت از تولیدی سنتی و

 بومی و منطقه ای خواهد بود. 

لذا شایسته است به صنعت نمایشگاهی در این منطقه از منظر توسعه ای نگاه کرد و با انتخاب مجریان برتر و 

اههای برگزار شده اهتمام ورزید .شرکت سرمایه گذاری و توسعه نظارت های مستمر نسبت به ارتقا سطح نمایشگ

و تصویب تقویم نمایشگاهی برای نیمسال دوم سال ماکو با سیاست گذاری سازمان و حمایت تمام ذی نفعان 

تقویم نمایشگاهی را با موضعات ذیل پیشنهاد می نماید . لذا الزم است تمام مجریان نمایشگاهی عالقمند  ۱۴۰۱

بایددرخواست خود را همراه با طرح توجیهی ؛ عنوان دقیق نمایشگاه ؛ صنف مشارکت سابقه و تجربه موفق ؛  با 

کنندگان ؛ بازار هدف ؛ ذینفعان و نحوه جذب بازدیدکنندگان؛ پذیرش هیات های تجاری ؛ برپایی همایش ها 

و تجربیات وکپی مدارک ؛ مرتبط  وکارگروه های آموزشی ؛تبلیغات و اطالع رسانی داخلی و خارجی ؛ سوابق 



و وکپی مدارک شناسایی مدیر عامل و اساسنامه وآخرین را حداقل دو ماه قبل از تاریخ نمایشگاه به دبیر  مجوزها

 نمایند. ارسال  خانه کمیته نمایشگاهی 

 

ند توسعه صنعت ، صاردات ، بر سازمان منطقه آزاد ماکو،های  نمایشگاه  کمیتههدف و دستور کار

 سازی و جذب سرمایه خارجی می باشد.

 :  مرکز نمایشگاهها  آدرس

 شهرستان ماکو  –منطقه آزاد ماکو  –جان غربی یاستان آذربا

ساختمان  -پارک امام)ره ( –بلوار شهید جواد قنبری  -

   المللی اداری مرکز نمایشگاههای بین

 آدرس دبیرخانه کمیته نمایشگاهی : 

شهرستان ماکو   –منطقه آزاد ماکو  –استان آذربایجان غربی 

اداره صنعت ؛ معدن  –پشت فرمانداری  –سایت ولی عصر  –

 ۰۴۴۳۴۲۴۳۹۴۱؛ تجارت  تلفن : 

 جهت کسب اطالعات بیشتر:همچنین  

  ۰۹۱۴۶۳۸۷۴۳۸  ,۰۴۴۳۴۲۵۳۲۶۱ه با کارشناسان مرکز به شمارتماس 

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

 لیمیمکاتبه با آدرس  ا    : 

 

  

 

 ماکوشرکت سرمایه گذاری و توسعه 

 زاد ماکو (متعلق به سازمان منطقه آ )                                                                                                                         

 

 


