
Інформація щодо Першої віртуальної міжнародної йорданської виставки 
та конференції “International Kingdom Expo 2021 – Virtual”

(07-09.12.2021, онлайн захід)

За   ін фо рм ац іє ю   По со ль ст ва   Ук ра їн и   в   Йо рд ан сь ко му   Ха ши мі тс ьк ом у  
 К ор ол ів ст ві ,   з  28   ли пн я   по  0 2  се рп н я   2021  ро ку   гр ом ад сь ка   ор га ні за ці я  
 “ Sindyan For Development and Enterpreneurship ”   у   па рт не рс тв і   з   Йо рд ан сь ко ю  
ін ве ст иц ій но ю   ко мі сі єю ,  Й ор да нс ьк ою   то рг ов ел ьн ою   па ла то ю 
та   Йо рд ан сь ко ю   пр ом ис ло во ю   па ла то ю   пр ов од ит им ут ь   пе рш у   ві рт уа ль ну  
 мі жн ар од ну   йо рд ан сь ку   ви ст ав ку   та   ко нф ер ен ці ю   “ International Kingdom 
Expo 2021 – Virtual”.

Ме то ю   за хо ду   є   на ла го дж ен н я   ді ло ви х   з в ’ я зк ів   мі ж   йо рд ан сь ки ми  
 ек с по рт ер ам и   ( ко мп ан і я ми ,  фа бр ик ам и ,  по ст ач ал ьн ик ам и   по сл уг , 
 ст ар та па ми )  та   ін оз е мн им и   ко мп ан і я ми   з   ви ко ри ст ан н я м   ві рт уа ль но ї   он ла йн  
пл ат фо рм и   та   ві рт уа ль ни х   ви ст ав ко ви х   ст ен ді в .  Ві рт уа ль на   пл ат фо рм а  
 ви ст ав ки   на да є   мо ж ли ві ст ь   пр ов ед ен н я   он ла йн- зу ст рі че й   з   ви к ор ис та нн я м  
 те кс то ви х   та   ві де о- ча ті в.   П ла тф ор ма   за хо ду   ст ан е   по ст ій н им   ма йд ан чи ко м  
 дл я   пр ед ст ав ле нн я   пр од ук ці ї   йо рд ан сь ки х   ви ро бн ик ів   та   по сл уг   пі дп ри єм ст в  
Королівства.

Мі жн ар од на   ко нф ер ен ці я,   я ка   пр ох од и ти ме   о дн оч ас но   з   ви ст ав ко ю , 
 бу де   пр ис в я ч ен а   на йв аж ли ві ши м   те нд ен ці я м   в   ек он ом і ці ,  пи та нн я м  
 ві дн ов ле нн я   мі жн ар од но ї   то рг ів лі,   а   та ко ж   ад ап та ці ї   пр ом ис ло во го 
та   то рг ов ел ьн ог о   се кт ор ів   до   ре ал ій   по ст ко ві дн ог о   св іт у.   Оч ік ує ть с я,   що   кр ім  
пр ив ат но го   се кт ор у ,  у   за хо ді   бр ат им ут ь   уч ас ть   пр ед ст ав ни ки   мі ні ст ер ст в , 
 то рг і ве ль ни х   та   пр ом ис ло ви х   па ла т ,  ун ів ер си те ті в   та   до сл ід ни ць ки х  
інститутів, урядові посадовці Йорданії.

Ві дв ід ан н я   ві рт уа ль но ї   ви ст ав ки- ко нф ер ен ці ї   є   бе зк ош то вн им . 
До ст уп   до   ві рт уа ль но го   за хо ду   мо жл ив ий   за   посиланням.  До д ат ко ва  
 ін фо рм ац і я   пр о   ви ст ав ку- ко нф ер ен ці ю   до ст уп на   на   веб-сторінці, 
за   т ел еф он ом : +96   279   681   20   48,  аб о   за   ад ре со ю   ел ек т ро нн ої   по шт и : 
info@kingdomexpo.org.  У   ра зі   за ці ка вл ен ос ті   що до   уч ас ті   у   за хо ді   пр ос им о  
повідомити Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві.
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