
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ؟ زيـالـاه مـايشگـرا نمـچ

 

 

 



  مالزی کجاست؟

ای جنوب شرقی از نظر اقتصادی است که در ين کشورهای آسيترافتهيکی از توسعهيزی ـالمـــ

ل ين کشور از دو خشکی مجزا از هم تشکيا. مي باشدادی برخوردار ين حال از تنوع فرهنگی زيع

  شوند. ره مالی و بورنئو خوانده میيجز شبه های شده است که به نام

  

  

  

  

  

  

  

  
o : ميليون نفر  31بيش از  جمعيت 

o : كواالالمپور پايتخت 

o : 2017( درصد 4/3نرخ بيكاري( 

o : درصد 7/2  نرخ تورم )Jan.2018( 

o :از ايران جلوتر 30/4 اختالف ساعت با ايران 

o  رينگيت 9/3=  دالر 1رينگيت (  :دالرو برابري با واحد پول( 

o  دقيقه 55ساعت و  7 تهران و كواالالمپور :فاصله پروازي بين 



  داليل انتخاب كشور مالزي

  

 مسلمان بودن اكثر مردم مالزي �

 بازار بزرگ و پر جاذبه ايران براي مالزي �

 نزديكي فرهنگي و اجتماعي مردم مالزي با ايران �

 داراي موفق ترين سيستم اقتصادي جنوب شرق آسيا �

 ج.ا.ايران در مالزيفعال تر شدن دفتر نمايندگي تجاري  �

 گسترش همكاري هاي دو كشور در بخش سرمايه گذاري �

 دسترسي ايران و مالزي به آب هاي آزاد و مزيتهاي ترانزيتي �

 داراي بزرگترين بازارهاي خرده فروشي مواد غذايي در جهان �

 وجود روابط بلند مدت تجاري و اقتصادي دوستانه بين دو كشور �

 اي جنوب شرقي به دليل مركزيت در اين منطقهشاهراه تجارت با كشورهاي آسي �

بسياري از توليدكنندگان و صـادركنندگان  ( مواد غذايي حالل در جهان تامين كنندهبزرگترين كشور  �

 ).محصوالت خود را از طريق اين كشور به ساير مناطق صادر مي كنند ،مواد غذايي جهان

  

  

  

  

  

محصوالت و 

مواد غذايي 

 حالل 

 صادر به مالزی

، مصرف ، توزيع

فرآوري و 

صادرات مجدد  

 كشور 80بيش از 

ر و بويژه سنگاپو

 آمريكا  

 بـــه



  مالزي غذا و نوشيدنينمايشگاه بين المللي  وزدهمينن

 )June 2018 29-27(  1397ماه تير  8تا  6                                 تاريخ :  •

 بعداز ظهر  6صبح تا   10:30        نمايشگاه :ساعات كار  •

 تخصصي - بين المللي        نوع نمايشگاه :               •

 شهر كواالالمپور  – كشور مالزي                   محل برگزاري :  •

 KLCCمحل نمايشگاهها و همايشهاي بين المللي كواالالمپور

 .COM.MYMIFBWWW.                      وب سايت :  •

  

  

  

  

  مالزيداليل انتخاب نمايشگاه 

 غذا و نوشيدني مالزيبزرگترين نمايشگاه بين المللي  �

 كشور در اين رويداد 50بازديدكننده از  20000 حضور بيش از  �

 روز برگزاري نمايشگاه  سهبرگزاري جلسات متعدد تجاري در مدت  �

 بهترين مكان براي معرفي محصوالت به بازار مصرف جنوب شرق آسيا �

 پايين بودن هزينه مشاركت نسبت به ساير نمايشگاههاي بين المللي هم تراز �

 هاني حاللبهترين مكان براي پاسخگويي به نيازهاي روبه رشد و اجتناب ناپذير بازار ج �

برگزاري سه رويداد تخصصي به طور همزمان ( غذا و نوشيدني، ماشين آالت صنايع  �

 غذايي و بسته بندي، شيالت و غذاهاي دريايي)



  درآمدبرآورد هزينه و 

  

  شود :  هزينهمتر مربع غرفه  9آنچه بايد براي 

  

o  استاندارد بابت غرفه دالر ۳۳۳۰مبلغ 

o   كيلوگرم محموله نمايشگاهي 100بابت ارسال  تومان 4000000حدود مبلغي 

  كيلوگرم مي باشد) 30(بار مجاز همراه مسافر 

    

  

  

  

o  شامل خدمات زير : يك نفر بابت امور مسافرتي  تومان 3500000مبلغي حدود 

 

 ترانسفر فرودگاهي -

 گاهي ــــترانسفر نمايش -

 گشت شهري به همراه ناهار -

 بليط رفت و برگشت هواپيما -

 براي هر اتاق يم كارت تلفنس -

 دور گواهينامه حضور در نمايشگاهص -

 جلسه با شوراي تجاري ايران آسه آن -

 ضور در جلسه سفارت ج.ا.ايران در كواالالمپورح -

 مشاركت كننده در ويژه نامه نمايشگاهدرج اطالعات  -

  در اتاق دونفرهشب  5اقامت درهتل پنج ستاره با صبحانه  به مدت  -

  نسبت به امور مسافرتي اقدام نمايند.) "(مشاركت كنندگان مي توانند راسا 

ان ايربه سازمان توسعه تجارت تقاضيان ممعرفي 

جهت ريال  42000ارز دولتي با نرخ  جهت دريافت 

 رزرو غرفه و امور مسافرتي



  می شود : حاصلمترمربع غرفه  ۹آنچه پس از رزرو 

    

o  صادراتانعقاد قراردادهای فروش و فراهم شدن مقدمات 

 دالر تا ميلياردها دالر) 1( از 

o  درصد تخفيف 30واگذاري غرفه به مشاركت كنندگان در نمايشگاه مواد غذايي اصفهان با 

اصفهان و در محل برگزاري  در شهر بهمن ماه(اين نمايشگاه هر ساله در 

  نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان برپا مي شود.)

  

o  در منطقه آسه آنميليون مصرف كننده  600معرفي توانمنديها و محصوالت به بيش از 

(ازطريق مشاركت، درج اطالعات در كتاب نمايشگاه، حضور در جلسات تجاري، 

  مطبوعات محلي و بين المللي)

o  و افزايش تجربيات تجاريبازديد از كشور مالزي 

o كمك به مشاركت كنندگان در اخذ گواهي حالل 

o  آشنايي با توزيع كنندگان برتر مواد غذايي در مالزي 

  

  

  نوع غرفه
حداقل متراژ 

  (مترمربع)

  قيمت به ازاي هر متر مربع  

  (دالر)

  345   18  فقط فضا

  370  9  استاندارد با تجهيزات

 


