
22. Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı Atis Fuarcılık A.Ş.’nin Türkiye temsilcisi

olduğu IDRO Fuarcılık A.Ş. organizasyonu 01 - 04 Ekim 2022 tarihleri arasında

Tahran Uluslararası Fuar Alanı' nda gerçekleşecektir.  

 

Türk firmalarının Hall 38'de yer alacağı fuar, Ticaret Bakanlığı tarafından

bireysel destek kapsamında değerlendiriliyor.  

 

85 milyonluk nüfusu ve dinamik bir ekonomik yapısı olan İran, Türkiye ile son

beş yılda ortalama 6,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahiptir. Fuar,

uluslararası özelliğiyle sadece  İran değil Ortadoğu ve Asya sanayicilerinin de

yeni ticaret, yatırımlar ve birçok yeni iş fırsatları için bir araya geleceği bir

etkinlik olarak öne çıkmaktadır. İthal ikameci bir yapıya sahip olan İran

ekonomisi önemli bir makine pazarıdır.  

 

Farsça konuşan, komşu ve çevre ülkelerle büyük bir dış ticaret potansiyeli olan

İran, başta doğal gaz ve petrol olmak üzere önemli kaynaklara sahiptir.

Türkiye ile en büyük ticareti ise makine ve makine ekipmanlarıdır. 

 

2021 yılında yaklaşık 1.4 trilyon dolar GSYİH’ya ulaşan İran, yaklaşık 17.000

dolarlık kişi başına düşen milli geliri olup, ortalama 100 milyar dolarlık ihracat

ve 45 milyar dolarlık ithalat yapısına sahiptir. 

https://atisfuarcilik.sendmailx.net/i/-svV-xT-xx45E037odFwMg


 

Atis Fuarcılık, Uluslararası fuarcılık deneyimi ve birikimli kadrosu ile 30 yıldır

İran fuarlarında etkin olup fuar sırasında ikili görüşmeler de organize

edecektir.  

 

1993 – 2013 yılları arasında sahibi bulunduğumuz Forum Fuarcılık ve

Geliştirme A.Ş. ile 12 yıl Türkiye milli katılımını gerçekleştirdiğimiz Tahran

Uluslararası Sanayi Fuarına bu kez yeni firmamız Atis Fuarcılık A.Ş. ile bireysel

katılım gerçekleştiriyoruz. 

 

Fuarda yer alabilecek  ürün ve hizmetler; Üretim Hatları, Makinalar,

Endüstriyel ve Atölye Ekipmanları, Endüstriyel Otomasyon, Gelişmiş Alet ve

Ekipman Endüstrisi, Teknik Mühendislik ve Danışmanlık, Endüstriyel Yatırım, İş

Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler…. 

 

Siz de, bu büyük sanayi ve ticaret platformu olan Tahran Sanayi Fuarında yer

alarak kamu ve özel sektör karar vericileri, sanayi işletmeleri ile bir araya

gelmek, başta İran’a olmak üzere Orta Doğu ve Asya’ya ihracat kanalları

kurmak ve geliştirmek için bizimle iletişime geçin. 

 

İletişim: Ayhan Hacısalihoğlu 

Mail: ayhan@atisfuar.com 

GSM: +90 542 545 61 61  
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