
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور در کشور ونزوئالبرای ویزا  روزه 14با معافیت 
 :مندهو عالق ویژه برای حضور شرکت های ایرانی فعالبخش های الف( 

 پوشاک و پارچه  ،ینساج. 1
: پوشاک و البسه، نخ، انواع پارچه، یهانهیدر زم یت مرتبط با صنعت نساجالکننده محصود یتول یهاعم از شرکتا

و خودرو،  یانواع کفپوش خانگ  ،یرومبل ،یخواب، حوله، روفرش یالدستباف، موکت، پرده، مبلمان، کاو  ینیماش فرش
 .الدر کشور ونزوئ یکارخانجات نساج  سیسأ ت یا هیمواد اول دیخر  و نیمأت مند بهقهالع یهاشرکت نیهمچن

  یو  تکنولوژ  کیالکترون. 2
 و یصنعت تالآ نی: ماشیهانهیدر زم یک یو الکترون یت برقالمحصو یفناور کننده و صاحب د یتول یهااعم از شرکت

 ،یادار  تالآ نیدستگاه و ماش ،یادار  ونیمداربسته، اتوماس نیمرتبط با آسانسور، دورب زاتیانواع تجه د،یتول خط
 ،یرقب التابزارآ  ،یلوازم خانگ  ،ییروشنا لیوسا ،یت برقالو اتصا میس ه،ینقل لیقطعات انواع وسا ،یمدار  قطعات

 .یمرتبط با حوزه تکنولوژ یهانهیزم ر یو سا یوتر یکامپ  زاتیتجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امالک و مسکن . 3
ید های خر ک در بخشالران امها و مشاوکننده لوازم، تجهیزات و مصالح ساختمانی، شرکتهای تولید عم از شرکتا

ای، دامپروری و صنعتی برای احداث کشاورزی و گلخانههای  ی، همچنین زمینو اجاره واحدهای مسکونی و تجار 
 .ساز و ی و مشارکت در ساختگذار مند به سرمایهالقهسازی عهای انبوهها و هلدینگهمچنین شرکت و کارخانه

 معادن. 4
کننده های تولیدکننده و عرضهی معدن، شرکتت اکتشافی، استخراج و بهره بردار های ارائه دهنده خدمااعم از شرکت

 .ت و غیرهالآ یدار و فروشنده مواد معدنی، ماشینوابسته، فاینانس و ریفاینانس، خر ت آالتجهیزات و ماشین

        دیجیتال ارزهای. 5
کنندگان ، عرضه(رنسیاکریپتوک )ارزها های پرداخت با رمز ساختدهنده خدمات و زیر های ارائهها و صرافیاعم از شرکت

ید و فروش خر های فعال و آشنا در زمینه ، شرکتکوین  ارزها به ویژه بیتماینینگ و استخراج رمز ت و لوازم تجهیزا
 .های مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتالهای مالی ویژه ارزهای دیجیتال و سایر زمینهها، مکانیزمتوکن

        . بازاریابی و تبلیغات دیجیتال6
های تبلیغات، تولید محتوای اسپانیایی به صورت متنی، خدمات در حوزه های ارائه دهندهها و مجموعهاعم از شرکت

، آموزشیو  ، تفریحیدر موضوعات: توریستی، تبلیغاتی، سرگرمی و غیره ویدیویی، موسیقی، پادکستتصویری، 
 .رههای اجتماعی و غیهای اجتماعی، برندسازی، طراحی سایت، بازاریابی ویژه فضای مجازی و شبکهشبکه مدیریت

ی، صنعتی، خدمات فنی و ت کشاورز المحصو صنایع موادغذایی و تبدیلی،های مرتبط با ههمچنین سایر حوز و 
 .مهندسی، حمل و نقل، واردات و صادرات و غیره

 متراژ پایه غرفه ها:ب( 

 جه یکو در ( محوطه اصلی)در دو نوع غرفه: ویژه  و(  2در  2متر مربع )  4

 نمایشگاه:در گان مشارکت کنند ج( 

ی های تجار مندان و شرکتالقهللی با حضور بازدیدکنندگان، عالمم مسئول اصلی نمایشگاه، این رویداد بینالنابر اعب
ی، کلمبیا، ن، اسپانیا، لهستان، برزیل، مالز یکا، انگلستا ت متحده آمر الکشـورهای: چین، ایاکشور جهان از جمله    32از 

ایران، عراق، فلسطین، فرانسه، اکوادور، شیلی، پاراگوئه، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین و مکزیک، تایلند، آلمان، کانادا، 
 .پرو برگزار خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :2023اکسپو ِون  شگاهینما یخدمات شرکت آرا مهر آونگ برا( د 

 اکاس؛ر کا-رفت و برگشت تهران طیبل هیو ته یهماهنگ  .1
 هتل و محل اسکان؛ و رزرو یهماهنگ  .2
 شگاه؛ینما یهابرنامه ژهینقل و و خدمات حمل و یترانسفر فرودگاه .3
 ها؛گروه  یبرا یاشتراک  ایو  یخصوصو مترجم  یاارائه خدمات ترجمه .4
 شگاه؛یدر نما حضور و مشارکت فعال یبرا یلگر یتسه .5
 و قراردادها؛ها امهنجلسات به منظور عقد تفاهم یو هماهنگ  یبرگزار  .6
 داران؛غرفه ازیمورد ن یغاتیو تبل یشگاهیاقالم نما یساز و آماده هیته .7
 ؛یگذار هیو سرما یهمکار  ژهیو یهاارائه فرصت .8

 

درصورتی که امکان حضور در این نمایشگاه را ندارید، شرکت آرامهرآونگ میتواند نمایندگی مجموعه شما را در این 
 تمامی منافع و نیازهای شما را تأمین نماید.نمایشگاه به عهده داشته باشد و با عقد قرارداد نمایندگی، 

 

 

 2023در نمایشگاه اکسپو ِون یا نمایندگی شما جاره غرفهابرای بازدید،  نام به منظور کسب اطالعات بیشتر و ثبت
 مائید.فر ام های ارتباطی زیر اقدطریق راه از ،کشور ونزوئال

 شماره تماس:
tel:+989126095677 

 کتر شبنم الفتی )مدیر اجرائی شرکت آرا مهر آونگ(خانم د 

 ایمیل:
info@aramehravang.com 

 صفحه ویژه این رویداد در سایت شرکت آرا مهر آونگ:
ps://aramehravang.com/events/expoven2023htt 
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