
 
 
 

 
 
 
 

 

 :دبیرخانه

 شرکت آرمان پژوهان داناک

 www.danac.ir:سایتوب                                     info@danac.ir:ایمیل                   48722902120-5:شماره تماس                      
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و هم کاری اجرایی شرکت  با مشارکت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر دارد صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانسازمان 

داناک، در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری و تقویت بازار صادراتی محصوالت تولید داخل، اقدام به اعزام هیئت آرمان پژوهان 

ناب آقای دکتر نجفی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ریاست جبازاریابی به -تجاری

 .به کشور کنیا نماید شهرک های صنعتی ایران

 

  می باشد81/5/79حداکثر مهلت ثبت نام تا تاریخ. 

 یند ر اساس اولویت زمانی و حضور در فرآبا توجه به ظرفیت محدود ثبت نام در هیئت اعزامی، حضور اعضای هیئت ب

 .پیش ثبت نام خواهد بود

 

 شرایط اعزام

 7931اواسط شهریورماه زمان برگزاری

 خدمات سفر

 و شهری ترانسفر فرودگاهی با بلیط رفت و برگشت هواپیما 

 شب 4روز و  5صبحانه در شهر نایروبی به مدت  همراهبه  ستاره هتل چهار 

 بازدید نیم روزه از پارک ملی نایروبی 

 سیم کارت /  راهنمای فارسی زبان/  بیمه مسافرتی 

 

 خدمات تجاری

   جلسه با سفیر و رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در کنیا 

 جلسه با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کنیا 

 سازمان سرمایه گذاری کنیا جلسه با رئیس 

 بازدید از منطقه آزاد تجاری 

 بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی کنیا 

  جلساتB2B  با تجار و بازرگانان مرتبط 

 تهیه بروشور معرفی اعضای هیئت تجاری 

 متعاقبا اعالم می گردد مبلغ ثبت نام

 مثبت ناپیش  نحوه 

 

 www.danac.irدریافت فرم پیش ثبت نام از سایت 

  info@danac.ir کپی پاسپورت به آدرس وثبت نام پیش ارسال فرم 

 

بازاریابی به کنیا-تجاریت فراخوان اعزام هیئ  

  :زمینه های فعالیت واحدهای تولیدی اعزامی 

آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، لوازم خانگی، پتروشیمی و شیمیایی پالستیک، صنایع غذایی،  

 (نفر 811زیر )   صنعتی استان ها به شرکت های کوچک و متوسطپرداخت یارانه حمایتی از سوی شرکت شهرک های با 

 

http://www.danac.ir/

