
 

 

  

 ریاست عمومی تجارت بین املللی

 

 کابل،چمن حضوریکابل ننداری، 

 

0706185127 ، 0772434759  

 ریاست تدویر منایشگاه

 تولیدات داخلیو  صنایعحامیت از  ملیمنایشگاه             

 1401 سنبله24 – 21

 های مالی حمایت کننده



 

 

 

 

منایشگاه ملی " ها تحت عنوانعمومی را در متام بخشمنایشگاه وزارت صنعت و تجارت،  ءریاست تدویر منایشگاه

و بازاریابی محصوالت و دست آوردهای تولیدکنندگان داخلی معرفی ر به منظو و تولیدات داخلی"   صنایعحامیت از 

توانند به معرفی، و رسمایه گذارن از سکتورهای مختلف می ها در این منایشگاه رشکت برگزار می کند. آنهاتولیدات 

 ی بالقوه ارتباط برقرار منایند.تفروش محصوالت و تولیدات تجارتی شان پرداخته و با مشرتیان و رشکای تجار 

 اهداف برگزاری منایشگاه

 منایش تولیدات صنایع داخلی و توامنندی های اقتصادی کشور 

 داخلی کشور و افزایش فروشات آنها  بازاریابی برای محصوالت و تولیدات 

  و فرآوردهای تولید کنندگان داخلیمعرفی دستاوردها 

  داخلیمحصوالت جهت خریداری  مشرتیان و مرصف کنندگانتشویق و ترغیب 

 زمینه سازی مالقات و برقراری ارتباط بین رشکای بالقوه تجاری از سکتورهای مختلف 

 رشایط اشرتاک در منایشگاه

 داشنت جواز معترب تجارتی 

 

 

 

 (  روز 4) 1401سنبله   24- 21: زاریــــــــبرگ زمان 

 : کابل ننداری، چمن حضوریزاریــــــــمحل برگ 

 قیمت هر غرفه و مشخصات غرفهاندازه 

 10.000 )ردیف اول(مرت مربع  9(  3*3)

 8.000 )ردیف دوم( مرت مربع  9(  3*3)

 5.000 مرت مربع 9(  3*3)

  3.000 مرت مربع 6(  3*2)

 500 میز صنایع دستی

  های داده می شود که زودتر ثبت نام مناید.اولویت به رشکت ،نوت: به دلیل تعداد زیاد متقاضی

 نندارتون ملی مالترد تولیداتو  صنایعو او د داخلی

 و تولیدات داخلی صنایعحامیت از ملی منایشگاه 

 



 

 بسته های حامیت مالی

و  ، استقبال منودهاین منایشگاه باشندها و سازماهای تجاری که خواهان حامیت مالی از از رشکتوزارت صنعت و تجارت 

 .سازدرا مهیا میو امتیازات ویژه  برای آنها در برنامه فرصت ها

 

 

 مرت مربع 12 مرت مربع 12 مرتمربع 18 منایشگاهیویژه غرفه 

درج منودن نام و لوگوی رشکت در متام 

 ایتبلیغات رسانه

✓ ✓ ✓ 

اجازه حضور دو مناینده در برنامه جهت 

 تبلیغات و ارائه معلومات

✓ ✓ ✓ 

مساعد ساخنت فرصت توزیع و پخش 

 اوراق معلوماتی و تبلیغاتی

✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ آینده ریاستدعوت در برنامه های 

 ✓ ✓ ✓ پارکینگ رایگان وسایط

 ✓ ✓ ✓ توزیع تحسین نامه در محفل اختتامیه  

درج منودن نام و لوگوی رشکت در 

 برنهای اصلی برنامه

✓ ✓ 

 ✓ ✓ اجازه  نصب برنهای کوچک ایستاده

درج نام و لوگوی رشکت در برن اصلی 

 محفل افتتاحیه)عقب استیج سخرنانی(

✓ ✓  

زمینه سازی سخرنانی در محفل افتتاحیه 

 دقیقه( 4)

✓  

 

 

 

 

 

( 100.000) املاس   

 افغانی

( 70.000طالیی )

 افغانی

( 40.000ایی )نقره

 افغانی

 بسته  مشخصات و مزایای 

 ایی )دو حامی مالی(نوت: بسته املاس )یک حامی مالی(، بسته طالیی )دو حامی مالی(، بسته نقره

 



 

 

 

  

 نقشه منایشگاه



     

 
 

 

 ــــــــــــرم اشتــــــــــــــــــــراکف  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......... بعد از اینجانب ............................ رئیس/معاون/مناینده با صالحیت رشکت  ........................................

 منایشگاهی ............................ را دارم.میز  /غرفه سته ...................... /ست بدرخوامطالعه این فرم، 

 امضا و مهر                                                                                          

 ..............................................................  اسم رشکت مطابق جواز

 ........................................................   بخش فعالیت و نوعیت تولید

 .........................................................................       شامره جواز

 ...................................................................     اسم رئیس رشکت

 ..........................................................................  آدرس رشکت 

 ..................................................... ایمیل آدرس ...................شامره تلفن .........................................

 .. شامره تلفن   ........................................................اسم مناینده با صالحیت رشکت ............................

 ریاست تدویر منایشگاه

 (1401سنبله 21-24) صنایع و تولیدات داخلیاز   حامیت منایشــــــــــــــــــگاه ملی

 

 

 اشرتاک کننده                                       حامیت کننده مالی                                       

 افغانی 10.000( ردیف اول  3*3افغانی                                              غرفه  ) 100.000بسته املاس                   

 افغانی 8.000( ردیف دوم 3*3افغانی                                               غرفه ) 70.000بسته طالیی                     

 افغانی 5.000(    3*3غرفه )                                               افغانی 40.000بسته نقره ایی                   

 افغانی 3.000(   3*2غرفه )                                                                                                                 

 افغانی 500میز صنایع دستی                                                                                                                   

 گردد.منینوت: در صورت انرصاف پس از تکمیل این فرم و پرداخت حق االشرتاک، مبلغ دریافت شده بازپرداخت 

 

     منرب غرفه     

 اساس اولویتمنرب مسلسل غرفه ها بر 

 .شودثبت نام اختصاص داده می

Chaman –e - Hozori, Kabul, Afghanistan        چمن حضوری، کابل   

          +(93) 706185127     Collect.expo22@gamil.com              www.moci.gov.af 


