Zaproszenie PAIH S.A. do udziału w Stoisku Narodowym na wydarzeniu:
The 12th Auto Parts Int. Exhibition 2017 - Tehran, Iran
12-te Międzynarodowe Targi Auto Parts 2017
Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Zagraniczne Biuro Handlowe w Teheranie zapraszają
polskich przedsiębiorców na targi The 12th Auto Parts Int. Exhibition 2017, które odbędą się
między 13 a 16 listopada w Teheranie.
Auto Parts Int. Exhibition 2017 to jedne z największych irańskich targów skierowanych do
przedsiębiorców działających w sektorze automechaniki pojazdowej i przemysłowej (m.in.
producenci części i komponentów samochodowych, silników/maszyn przemysłowych). Targi
odbędą się w kompleksie Tehran International Exhibition Fairground. Organizatorem targów
jest IDRO-FAIRS.
Firmom, które zostaną zakwalifikowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, podczas
targów zapewniane są:
 koszty związane z udziałem w wydarzeniu (darmowe wejście, stoisko);
 kompleksowa obsługa Zagranicznego Biura Handlowego w Teheranie;
 rejestracja;
 zabudowa i wynajęcie stoiska;
 pomoc w przygotowaniu Państwa wizyty;
 obsługa logistyczna podczas targów;
 pomoc w uzyskaniu wizy (nie dotyczy opłat).
Firmom zainteresowanym udziałem w wyjeździe delegacyjnym na targi, bez udziału w stoisku,
jak również samym uczestnikom Polskiego Stoiska, PAIH udzieli asysty.
Przy zgłoszeniu danych wizowych do PAIH S.A., Zagraniczne Biuro Handlowe może udzielić
asysty w rezerwacji hotelowej po preferencyjnych cenach.
Przed wyjazdem na wydarzenie, PAIH S.A. zorganizuje warsztaty dla wybranych do udziały
w targach firm (oddzielne zaproszenia zostaną rozesłane w terminie późniejszym).
Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na pomoc w dystrybucji materiałów promocyjnych
(ulotek, broszur, katalogów) poprzez ZBH Teheran.
Koszty po stronie polskich przedsiębiorców to:
 przelot;
 zakwaterowanie;
 transport lokalny;
 opłaty celne (w przypadku wysyłki i dostarczenia materiałów promocyjnych,
katalogów lub product samples).
Rekrutacją eksporterów i zgłoszeniami do udziału w ekspozycji zajmuje się Polska Agencja
Inwestycji i Handlu, która służy także szeregiem praktycznych uwag i wskazówek związanych z
przygotowaniem się do targów.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
1. jaroslaw.kaczyński@paih.gov.pl – Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego – Iran
2. iwa.zamoscik@paih.gov.pl – Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego – Iran

Zgłoszenia należy składać do 13.10.2017 poprzez formularz elektroniczny pod adresem:
http://www.paih.gov.pl/Auto_Parts_Teheran
Liczba miejsc ograniczona.
WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM MIEJSCA NA POLSKIM
STOISKU NARODOWYM PAIH S.A.
Więcej informacji na stronie: www.idro-fairs.com/exhibitionen-76.html

