
 «ها B2Bهای تخصصی و بندی نشستبرنامه زمان» 
 «اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا»

  1011   ماه تیر   21-18   تهران  -ایران

Iran-Tehran   9-12 July   2021 
 
 افتتاحیه با حضور میهمانان خارجی و مدیران دولتی و خصوصی مراسم شام روز 

 00:22-02 تیرماه 81  
 

 های بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایراناولین نشست رؤسای اتاق 

 81-81 تیرماه 81  
 

 رئیس  -وزیر صمت جمهوری اسالمی ایرانبا حضور  هاتجارت کلیه اساتان های صاعتت متدناجالس رؤساای ساازمان
 -عضو هیئت رئیسه شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا -رئیس مرکز صاادرات روسایه -ساازمان توساته تجارت

 قرقیزساااتان  -قزاقساااتان -بالروس -ارمعساااتان -)روسااایه وزرای کشاااورهای عضاااو اتحادیه اقتصاااادی اوراسااایا
 80-9:22 تیرماه 89 

 

 و نقش مؤسسات اعتبار صادراتی در تسهیل و توسته تجارت کشورهای عضو  نشست تخصصی بانکی و فایعانسی
 اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 80-82 تیرماه 89  
 

  گمرک و استاندارد با حضور مدیران گمرک و استاندارد ایران و کشورهای عضونشست تخصصی 

 81-81 تیرماه 89  
 

 های مربوطهای در بازار اوراسیا با حضور مدیران و انجمنهای زنجیرهفروشگاه نقش نشست تخصصی 

 80-82 تیرماه 02  
 

 ایران و های حمل و نقل نشست تخصصی حمل و نقل با حضور مدیران وزارت راه و انجمن 
 81-81 تیرماه 02 کشورهای عضو

 

  گذاریاوراسیا و سرمایهآزاد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی معاطق نشست تخصصی 
 80-82 تیرماه 08 

 

  عضونشست تخصصی امور قراردادها و مسائل حقوقی با حضور وکالی ایرانی و وکالی کشورهای  
 81-81 تیرماه 08 اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 

  نشستB2B 89:22-81:22 تیرماه 81 تجار کشور روسیه و ایران 

  نشستB2B 89:22-81:22 تیرماه 98 تجار کشور ارمعستان و ایران 

  نشستB2B 89:22-81:22 تیرماه 02 تجار کشور قزاقستان و ایران 

  نشستB2B 89:22-81:22 تیرماه 08 قرقیزستان و ایران -تجار کشور بالروس 
 

  : برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

1110-111 (911 )1+whats app : Ru :  

2018-818 (981 )1+whats app : Ru :  
 891-1221 (980 )91+ 

 1011-811 (980 )91+ 

 0108-0011 (08 )91+ 

  : آدرس وب سایت و ایمیل 

 www.eurasia-expo.com 
 

 ceo@eurasia-expo.com 
 

 info@eurasia-expo.com 
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