
 
 

 واحد روابط عمومی و امور بین الملل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور    

 

 

 

 APIARABبین المللی تخصصی زنبورداری  نمایشگاه کنفرانس و 

 

 

 کنفرانس ها 

برگزار خواهد شد. سخنرانان  برجسته  فروردین 21و  21با هماهنگی های انجام شده توسط انجمن زنبورداران عرب در دومین کنفرانس جهانی آپی عرب از 

 در این کنفرانس ارائه خواهند داشت. مباحث بر اساس روند و رویکرد جهانی در دنیای زنبورداری ارائه خواهد شد.  و سراسر جهان MENAاز منطقه 

 

 کارگاه های آموزشی 

 عی از کارگاه های آموزشی در حاشیه کنفرانس بین المللی آپی عرب برای بازدیدکنندگان برگزار خواهد شد. طیف وسی

 

 بخش نمایشگاهی  

 نیاز مورد تجهیزات گان کنند تامین و کنندگان تولید از را تکنولوژی 07 از بیش که است جهانی رده در نمایشگاه یک APiARAB نمایشگاه بخش

 .کرد خواهد ارائه را زنبورداری صنعت به مربوط های افزار سخت و زنبورعسل

 نرخ غرفه ها

  هزینه غرفه 

 دالر آمریکا  2077متری  6غرفه 

 دالر آمریکا  1677متری  21غرفه 

  شامل : غرفه پکیج کامل 

  : غرفه ، حفاظت عمومی ، نام غرفه، موکت آمپر ، سرویس نظافت  21کانتر ، سوکت برق  2میز ، دو صندلی ،  2غرفه 

  هفته قبل از رویداد مالقات خود را برنامه ریزی  1، 1دسترسی به برنامه خریداران ، به طوری که شما می توانید با مشتریان احتمالی

 نمایید. 

  ناهارVIP  برای دو نفر در هر دو روز 

 برنامه خریداری میزبانی توسط  خریداران میزبان از خاورمیانه به  معرفی (ADFCA شود هماهنگ می ) 

 برگزار می گردد. کارگاه های آموزشی ویژه که توسط زنبورداران محلی و  فروردین 21و  21در سترسی به بخش علمی د 

  راهنمای نمایشگاه 

  لوگوی شرکت در سایت مراسم 

 

  تماس حاصل نمایند. خانم دادرس  ، 251داخلی  00118188افراد عالقمند به دریافت غرفه، با شماره 

 هزینه  تاریخ  

 رایگان   2131فروردین  21و  21 بخش نمایشگاهی 

بخش علمی )کارگاههای اموزشی، 
 سخنرانی ها و تورفنی ( 

 دالر آمریکا 111 2131فروردین  21تا  21

 دالر آمریکا 21 فروردین  21 تور فنی 


