
11 - 14
June 2019 

Baghdad, IRAQ

IRAQ BUILD

نمایشگاه بین المللى ساخت و ساز
ساختمان،مواد و زیر ساخت 

از 21 الى  24خرداد ماه  1398

EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYONLARI A.Ş.

جھت کسب اطالعات بیشتر

 آدرس دفتر مرکزى : تهران شهرك غرب بلوار دادمان روبروى بیمارستان آتیه خیابان بوستان پالك 6  
 تلفن دفتر مرکزى :  42917200  

 1 آدرس دفتر مشھد : بلوار صیاد شیرازی نبش صیاد پالک18 مجتمع صیاد واحد 3
تلفن  :  38663566 
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 با توجھ بھ ادغام کلیھی نمایشگاھھای معتبرساختمانی عراق ،جھت تسھیل 

حضور شرکتھای ایرانی در این نمایشگاه ، شرایط ویژه درنظر گرفتھ شده است
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با توجه به توافقنامه اى که بین دولت عراق و                 ایجاد شده است ،نمایشگاه ساختمان عراق در سال 2019 تنها رویداد ساخت و ساز بین 
.المللى در عراق میباشد.بنابراین اگر قصد ورود به بازار سودآور عراق را دارید، این نمایشگاه ساختمانى تنها درب  ورود شما به این بازار میباشد 

تعداد شرکت کنندگان  نمایشگاه ساختمان 2018

m2

 فضاى نمایشگاه
1,500

 بازدیدکنندگان
2,508

%75
 میزان رضایت شرکت کنندگان

 سرمایھ گذاری در عراق

BN 200$ MN6$ BN

 اختصاص دولت عراق به  
بودجه اى 100میلیارد دالرى 

براى 751 پروژه ى 
ساختمانى .

اختصاص دولت عراق به
بودجه اى 6 اا

 میلیارد دالرى براى پروژه ساخت 

.و ساز 58000 محل اقامت

 پروژه ى بیمارستانى توسط
 هلدینگ                به ارزش200

 میلیون دالر در عراق بزرگترین
 بیمارستان در طول 30 سال

 گذشته خواهد بود

100$ 6$ BN
 ارزش کل پروژه هایى که شرکت

 هاى ترکیه در عراق منعقد
 نموده اند

ششمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی
ساختمان

www.iraqbuild.org

Expotim 

Acarsan

1  21 الى 24 خرداد  ماه 398
مرکز دائمى نمایشگاه هاى عراق،بغداد 
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ALL EYES ON IRAQ

 نمایشگاه  ساختمان عراق موفق به جمع آورى اجزاى اصلى صنعت ساخت و ساز و بخش هاى عمومى و خصوصى در عراق به لطف سازماندهى 
کارامد در زیر یک سقف شده است .مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور  مقامات و بازرگانان ارشد عراق، ایران ،ترکیه،لبنان،امارات،...میباشدو 

با غرفه داران بین المللى نیز مالقات خواهد شد.

کشور هاى شرکت کننده

OFFICIAL SUPPORTERS

 گروه هاى محصوالت
ساختمان و ساخت و ساز

• مصالح ساختمانى •
• سیمان و بتن محصوالت •
• سرامیک و کاشى •
• ابزار ساختمان / لوازم •
• درب،پنجره •
• خدمات طراحى داخلى •
• آهن و فوالد محصوالت فلزى •
• تجهیزات سنگین و فناورى
• وسایل نقلیه ساخت و ساز و تجهیزات •
• جرثقیل / برج جرثقیل •
• ماشین آالت معدن •
•  تجهیزات زمین شناسى •

پروژه ھای زیربنایی
• آسفالت و ماشین آالت  •
• مهندسى عمران •
• متعاهد و مشاوره •
• حفارى و الیروبى شرکت هاى برق سیستم •
• ژنراتور •
• اتوماسیون صنعتى و برق •
• تجهیزات انتقال •
• رگوالتور ولتاژ •
• سیم و کابل •
• پانل هاى خورشیدى و فن آورى •
•  ترانسفورماتور •

•
•
•

صنایع و تولید
ماشین آالت صنعتی •
تجھیزات تولید •
• فن آوری ھای تولید 
ایمنی آتش
سیستم ھای زنگ ھشدار •
• Gaseous Suppression Systems
تجھیزات آتش نشانی •
• Fire Suppression Systems
تجھیزات تشخیص گاز
سیستم ھود آشپزخانھ •
ماشین آتش نشانی •
مجافظ آتش سوزی خودرو •
تشخیص نشت آب •

www.iraqbuild.org

Turkey Egypt UAE Lebanon  KSA  China                   Iran

•
 

آب و محیط زیست
فواره و مخزن هاى آبى و استخر
مدیریت مواد زائد و جامد
لوله کشى
سیستم هاى کنترل آلودگى
پل ها و تونل ها
تجهیزات باربرى
 جمع آورى زباله
 پمپ آب و فیلتر ها
حمل و نقل و لجستیک
 تجهیزات ساخت و ساز بزرگراه
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