
شماره: ۹۹/۱۰۶۲۴/الف ت۱۳۹۹/۱۰/۰۲تاریخ:

بسمه تعالی

روسای محترم تشکل های اقتصادی
موضوع : وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان

با سالم،

   احتراما به استحضار می رساند اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در نظر دارند تا 
وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری قزاقستان را همراه با راهکارهای حضور در دومین بازار 

بزرگ اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روز دوشنبه مورخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ برگزار نمایند.

   ضمن ارسال اطالعات مربوط به وبینار و فرم ثبت نام به پیوست، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بنحو مقتضی در 
اختیار اعضای آن تشکل محترم قرار گیرد. 

حسام الدین عباس حالج

معاون امور بین الملل
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 .برگزار می نمایدبا همکاری اتاق مشترک ایران و قزاقستان  (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 
 

 

 

 دوره به صورت آنالین برگزار میشود

 حسن ولی بیگیدکتر جناب آقای مدرس: 

 شروع وبینار:

 78صبح الی  77دی ماه از ساعت  1یکشنبه 

 میباشد تومان 777/788 کارگاهشهریه 

 % تخفیف برخوردار هستند(87)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 

 : محتوای وبینار

 

 )تحوالت اقتصادی و تجاری قزاقستان )حال و آینده 

 موانع و چالش های صادرات به کشور قزاقستان 

 راهکارهای حضور در بازار صادراتی کشور قزاقستان 

  مهندسی کشور قزاقستان –فرصت های صادرات کاال و خدمات فنی 

 فرصت های کسب و کار و انواع حمایت های دولتی از سرمایه گذاران 

 جلسه پرسش و پاسخ 

 
  

همراه با راهکارهای  وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان،

 حضور در دومین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا
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وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان، همراه با راهکارهای حضور  فرم ثبت نام

 در دومین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا

 

. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... قطع تحصیلی :م             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

 .....................................................................................................................................................................آدرس : 

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 ...................................................آدرس ایمیل : ......................................................................................................

    ...........................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ................................................................................................

 ..................  امضاء : .............................................................................................تاریخ : ........................................

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777850871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66011182بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

mailto:edu@tccim.ir

