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 فراخوان

 اسالم نمایشگاه گردشگری جهان  
 

 

 

 

 

 

 مرکز نمایشگاه های شهر آفتاب مکان برگزاری: 

 روز(  4)  1140 خرداد 20الی  17 زمان برگزاری: 

 آماتدبیر و تحول شرکت  برگزار کننده: 

سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان توسعه تجارت ایران، شهرداری تهران، شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب،    میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت    : همکاران

 ... سازمان اوقاف و امور خیریه و

 اطالعات نمایشگاه :

 محصول  1.000بیش از  •

 غرفه دار  300بیش از  •

 نفر بازدید کننده  10.000بیش از  •

 کشور   15حضور   •

 همکار رسانه ای شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجالت تخصصی و رسانه های آنالین  20حضور بیش از  •

 در زمان برگزاری نمایشگاه B2Bجلسه  200کنفرانس و سمینار و  10برگزاری بیش از  •

 :گردشگری اسالمیدرباره 
و   شودیمانع آن نم  زیآب و هوا ن  یبد  ای  یم یاقل  یهایگذشته و حال سراسر جهان قرار دارد که دشوار  یهایگردشگر  نیو پررونق تر  نیتر  یمیدر زمره قد  یاسالم  یگردشگر

موضوع در سال  نیدر جذب گردشگران مسلمان دارد که ا  ییباال لیپتانس ینیو د یخیو تار ی با دارا بودن امکانات فرهنگ رانی. ا رسدیم  یقدمت آن، به قدمت خود فرهنگ اسالم
 ثابت شده است.  ریاخ یها

 جان، یآذربا  یعراق، جمهور  منطقه بوده اند.  یاز کشورها   رانیبه ا   یگردشگر ورود  نیشتریب  یدارا   یکشورها  98در سال    یدست  عیو صنا  یگردشگر  ، ی فرهنگ  راثیطبق آمار وزارت م 
تعداد    نیشتریب  بی امارات و فرانسه به ترت  ا، یتال یلبنان، عربستان، آلمان، ا   ه، یگرجستان، روس،  نیهندوستان، چ  ت، یکو  ن، یپاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحر  ه، ی افغانستان، ترک

 اند. داشته رانیسفر را به ا 
گردشگران    یاطالعات نشان دهنده عالقمند  نیداشته است. ا   مسافر  شیافزا   %90حدود    زا یداشته اند و کشور عمان پس از لغو و  شیافزا  %21نسبت به سال قبل    یمسافران عراق

 از ین رانیا  یرونق دوباره بازار گردشگر یباشد که پس از دوران کرونا برا  ی م رانیدر ا  یحضور گردشگران خارج یباال لیو پتانس رانیمنطقه به سفر به ا  یکشورها
 شود.  یبه آن احساس م

 :  IWTEچرا 
 جادیا *    یاسالم  یگردشگر  دیجد  یبازار ها  یمعرف*    باال در برابر عرضه کم  یتقاضا*    کشور مسلمان  15از    شیحضور ب*    انهیجهان اسالم در خاورم  یگردشگر  شگاهیتنها نما

 B2B جلسات    یبرگزار*    گرید  یخدمات به کشور هافرصت صدور محصوالت و  *    محصوالت و خدمات  یحرفه ا   یمعرف*    یالملل  نیدهندگان ب  سیبا سرو  یارتباط*    شبکه
 ستاد ملی مبازره به کرونا  یبر اساس پروتکل ها یبرگزار*  یحرفه ا  یپوشش رسانه ا *  اطالعات و تجربه ها نیدتریتبادل جد*  انیروابط با مشتر برند و تیتقو* 

 :  کشورهای حاضر در نمایشگاه
 ترکیه، آذربایجان، پاکستان، اندونزی و ...عراق، سوریه، کویت، قطر، لبنان، 

 پروفایل شرکت کنندگان:  

 ،ی دست  ع* صنای  ها  هی نیمستقر در مساجد و حس   یارتیز  های  * کاروان    ین یزم  ،ییهوا  ،یلری  * خطوط    ها  ی * هتلارتیخدمات ز  شرکتهای  و  دفاتر

  د* تولی  ها  * صرافی  سالمت  سمگردی * توری  بوم  * مراکز    اقامتی  مراکزی *  و فرهنگ  یحتفری  اسالمی * مراکز  ی * طبارتیز  یایسوغات و هدا

ی مذهب  های  * استارتاپ  انتشارات و کتب مذهبی * دکوراسیون مذهبی*    مناطق آزاد*    مهیب  * موسسات  آموزشی  * موسسات  حالل  یغذا  ندگانکن

 زات تجهی  ،  نماز  مختلف * ملزومات  مناسک   البسه  و  ی * پوشاک ارتیز  یسفر ها  ی  حوزه  در  انهنوآور  * خدمات  حج عمره و تمتع  های  سفر  * ملزومات

 ی و عزادار یمناسبت زات* تجهی مساجد و نمازخانه ها
 

 تماس حاصل فرمایید  12586730109و    021-22603283،    021- 74138888جهت اطالعات بیشتر می توانید با ستاد اجرایی نمایشگاه به شماره  

 :  نام مدیر عامل : نام شرکت

 نام مسئول :  زمینه فعالیت :

 سمت: تلفن : 

 مترمربع                           درخواست متراژ : همراه : 

 امضا و مهر شرکت  آدرس:
 


