
 

 آگهی دعوت به مشارکت
  ،با نظارت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 

دگان و اتحادیه تولید کنندگان و فروشن اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران ، پوشاک ایرانصنایع همکاری انجمن با 
 کاالی کشباف ، جوراب ، کاموا ، پتو و حوله تهران

 سازمان توسعه تجارت ایران و کارگروه ساماندهی مُد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کسب مجوز ازو با 

 : نمایدبرگزار می سامع پاد نوینشرکت ، 
 

 (98)ایران مد ایران  نمایشگاه بین المللی پوشاک هفتمین
IRAN MODE 2019 

 

 برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ،تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آالت صنعت پوشاک فرصتی ارزشمند 
 

با توجه به شرایط بوجود آمده در وضعیت اقتصادی کشور از جمله مشکالت در واردات کاال و جلوگیری ازقاچاق کاال بویژه پوشاک  
امکان پوشش بخش عمده ای از بازار داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و همچنین امکان صادرات فراهم گردیده این نمایشگاه 

 ن توانمندیها و امکانات فعاالن صنعت پوشاک خواهد بود .مکانی مناسب جهت به نمایش گذارد
 
 

این فرصت را مغتنم شمرده از کلیه واحدهای فعال در صنعت پوشاک از جمله تولیدکنندگان انواع پوشاک و صادرکنندگان و سایر لذا 
 ر حوزه پوشاک دعوت بعمل می آید رشته های فعال د

 

خود در دست آوردهای این نمایشگاه سهیم و از فرصت های اقتصادی بوجود آمده جهت رشد و ارتقا صنعت پوشاک تا با مشارکت 
  .بهره مند گردید

 1398آذرماه  21لغایت  18زمان: 

 مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
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 فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه
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