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نمایشگاه بین المللی هند10، بازدید و حضور در رصد

ردیف
شهر 

برگزاری
عنوان نمایشگاهموضوع

صنایع مرتبط با ساختمان و عمرانبمبئی1

تمانیصنایع مرتبط با شیشه های صنعتی و ساخبمبئی2

تجهیزات آموزشی و اسباب بازیبمبئی3

تجهیزات بیمارستانی و پزشکیدهلی نو4

پالستیک و پلیمراگریت نوید5

ابزار و ماشین آالت صنعتیدهلی نو6

صنایع رنگ  و الیه نشانی سطحدهلی نو7

تجارت جهانیبمبئی8

داروسازیدهلی نو9

صنایع وابسته به خودرودهلی نو10





2019نمایشگاه ایندیا پالست 



2019پاویون ایران در نمایشگاه تجارت جهانی بمبئی 



سفارت ایران در دهلی نوبا تیم اقتصادیارتباط مستمر





منو خدمات مرکز صادراتی هند







دسترسی آسان،سریع و ارزان
حمل و نقل دریایی
 (فرودگاه بین المللی22فرودگاه، شامل 216)و نقل هوایی حمل
 (چهارمین شبکه ریلی جهان)حمل و نقل ریلی
خوشنامی محصوالت ایرانی در هند و پذیرش تجارت با ایران
 امکانات مالی
ثبات در نرخ تعرفه
 (سریالنکا، میانمار، اندونزی، مالزی، سنگاپور، برمه، عمان، عربستان، کنیا و )نفوذ در بازارهای مجاور...

با هندتجارت های مزیت 



چالش های تجاری با هند

تراکنش های مالی
کاله برداری

تشخیص سخت سره از ناسره
حضور رقبای قدرتمند

حضور کمرنگ تجار قوی ایرانی
عدم شناخت قوانین تجاری هند

عدم شناخت فرهنگ تجاری مردم هند
سردرگمی در انتخاب ایالت یا شهر

قوانین متغیر صادرات و واردات در ایران 
کرونا و 



بزرگترین بازار خرده فروشی در دنیا
ششمین شریک ایران در صادرات
هفتمین شریک ایران در واردات
 (درصد3.6)سال گذشته 6طی ثبات در میزان رشد

 میلیارد نفری1/4بازار
 درصد4/7درصد و تورم 7/5رشد اقتصادی حدود



واردات عمومی و سنتی از هند

1400ماهه سال 9آمار 
میلیون دالر220برنج  

میلیون دالر104چای سیاه 
میلیون دالر101اکسید آلومینیوم 

میلیون دالر64موز 
میلیون دالر31زغال سنگ 

میلیون دالر30فرآورده های معطر در صنایع غذایی 
میلیون دالر30شکر 

میلیون دالر14داروها و مواد دارویی 
میلیون دالر13فروسیلیکو منگنز 

میلیون دالر13زردچوبه 
میلیون دالر11انواع میوه 

میلیون دالر10اسانس کوال 



صادرات عمومی و سنتی به هند



دارای اولویتحوزه های 
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نمایشگاه های مهم هند

موضوعنام نمایشگاهحوزهردیف
محل 

برگزاری
دوره 

برگزاری

1

ی
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پز
ت 

زا
هی

ج
و ت

رو 
دا

ت، 
اش

هد
MEDICALL Hospital Needs Expoب

نمایشگاه تجهیزات 
بیمارستانی هند

سالیانهچنای

2MEDICALL Hospital Needs Expoسالیانهدهلیدارو و تجهیزات بیمارستانی

3Cosmo Tech Expo
نمایشگاه لوازم آرایشی و 

بهداشتی
سالیانهدهلی

4Indian Pharma Expoسالیانهدهلیدارو و مراقبتهای بهداشتی

5Medicall Chennaiسالیانهچناییپزشکی و دارو

6Pharma Tech Expo
دارو و تجهیزات 

دارویی/بیمارستانی
سالیانهاحمدآباد

7India Pharma Weekسالیانهدهلیمحصوالت دارویی

8Chemspec India
لوازم آرایشی و /داروسازی

...و تجهیزات تولید/بهداشتی
سالیانهبمبئی



نمایشگاه های مهم هند

9

مر
لی

و پ
ت 

زی
پو

ام
ک

the big5 construct indiaسالیانهبمبئیحوزه صنایع ساختمان

10acma-automechanika-newdelhiسالیانهدهلیاتومکانیکا

11Indian Ceramics and Ceramics Asiaسالیانهاحمدآبادسرامیک هند

12Stainless Steel Pipe Expoسالیانهبمبئیلوله های فوالدی ضد زنگ

13Economic Times Acetech Mumbaiسالیانهبمبئیحوزه صنایع ساختمان

14
Minerals, Metals, Metallurgy & 

Material

حوزه مواد پیشرفته و 
متالورژی

سالیانهدهلی



نمایشگاه های مهم هند

15

ت
آال

ن 
شی

ما
 و 

ی
رژ

ان

Solar Indiaسالیانهدهلیانرژی خورشید

16Industrial Expo Tarapur
ارائه محصوالت و ماشین 

آالت صنعتی
سالیانهبویزار

17International Industry & Technology Expo
معرفی محصوالت و 

نوآوری های جدید صنعتی
سالیانهایندور

18Renewable Energy India Expoسالیانهنویداانرژی تجدیدپذیر

19AMTEXهر دو سالدهلیمحصوالت صنعتی

20IMTEX
و تجهیزات برش فلزات

لیزر و پالسما
سالیانهبنگلور



نمایشگاه های مهم هند
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India LabExpo

تجهیزات مرتبط با صنایع 
ژی و شیمیایی، دارو، بیوتکنولو

آزمایشگاهی
سالیانهبمبئی

22Asia Labex The Laboratory Show

وپی کروماتوگرافی، اسپکتروسک
ژی، و میکروسکوپ، بیوتکنولو

تشخیص بیماری
سالیانهاحمد آباد

23Pathcon & Lab Expoسالیانهدهلیآموزش و پرورش/پزشکی و دارو

24Global SEZ Expo & Convention

به نمایش گذاشتن خدمات و 
محصوالتی جهت فعالیت در 

منطقه اقتصادی ویژه
سالیانهراجستان

25

ی 
ها

ی 
ور

نا
ف

ی
وم

عم

BENGALURU INDIA NANO 2018سالیانهبنگلورنانو تکنولوژی

26World Book Fairسالیانهدهلیانتشارات/آموزشی

2727th Convergence India 2019مخابرات/IT /سالیانهدهلی نودیجیتال/ رسانه



بزرگترین رویداد تکنولوژی های کاربردی برای ساخت شهری هوشمند



D-19 & D-31, South Extention-1, New Delhi- 110049, India

Tehran office:   +98-63103362

Mobile No : +989017369556


