
هیات تجارى آرایشى،بهداشتى و شوینده ها

بازدید فنی تخصصی از تولیدکنندگان و موارد مرتبط با صنعت شوینده ها،آرایشی و بهداشتی

برنامه هیات
بازدید از کارخانه های تولید محصوالت آرایشی ،بهداشتی و شوینده ها
بازدید از کارخانه های تولید مواد اولیه آرایشی ،بهداشتی و شوینده ها

بازدید از کارخانه های بسته بندی آرایشی ،بهداشتی و شوینده ها
جلسه با انجمن های مرتبط آرایشی ،بهداشتی و شوینده ها

بازدید از بناهای تاریخی شهر محل نمایشگاه

صندوق ضمانت صادرات ایران

N
راهبـــر پیشگامان آمــوت
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4شب و 5 روز در اسپانیا 
 1490یورو + پـول بلیط
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--- خدمات :
•  هتل 4 ستاره - ویزا شینگن (هزینه نقدی سفارت، معرفی نامه بازدید نمایشگاه، ترجمه مدارک)

•  مشاوره بازرگانی و پیگیری های بازرگانی پس از سفر 

•  بیمه نامه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی،  ایاب و ذهاب بازدیدها - لیدر و راهنما - مترجم 

آیا قصد صادرات محصوالت خود را دارید؟  •
قصد تولید محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها را دارید؟  •

قصد بهره وری بیشتر از تولید محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها را دارید؟  •

بازدید از نمایشگاه ماشین آالت محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها 
هدف:شناخت بیشتر تفکرات و تکنولوژی روز دنیا    

نتیجه:آگاهی بیشتر و قدرت انتخاب باالتر در جهت افزایش بهره وری

بازدید از کارخانه جات تولید محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها
هدف:آشنایی با فرآیند تولید محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها 

نتیجه:بهره وری بیشتر در کسب و کار و کمک به صادرات محصول و آشنایی با استاندارهای تولید

بازدید از کارخانه ماشین آالت تولید محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها
هدف:آشنایی با تکنولوژی محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها       

نتیجه:باال بردن کیفیت محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها

مشاوره رایگان در تمامی مراحل از تولید تا صادرات برحسب انتخاب متقاضی : 

با ما در تور تخصصی زنجیره ارزش محصوالت آرایشی،بهداشتی و شوینده ها همراه باشید و پس از 
آن با مشـاوره رایگان بانکی تسهیالت خود را دریـافت و گامی در جهت رونق صنعت کـشور بردارید.
از تحقیقات تا صادرات و ضمانت ریسک های تجاری و سیاسی محصوالت خود در کنار شما هستیم.
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نشانی:کرج-بلوار جمهوری اسالمی-ساختمان ونوس

طبقه چهارم واحد11 - شرکت راهبر پیشگامان آموت
026تلفن:       34202195-7       

صالح زعـیم :   65 89 263 0912

خانم اصالنی:   87 51 462 0912
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