
Інформація щодо Міжнародної виставки 
“HORECA JORDAN”

(07-09.12.2021, м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство)

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 ь ко му  
Ко ро лі вс тв і ,   Ас оц іа ці єю   го те лі в   та   Ас оц іа ці єю   ше ф- ку ха рі в   Йо рд ан ії 
у   сп ів пр ац і   з   Мі ні ст ер ст во м   ту ри зм у   т а   ст ар ож ит но ст ей   Йо рд ан ії 
в   Ек сп оц ен тр і “ Zara ”   у   пе рі од   з  07  по  09  гр уд н я  2021  ро ку   пр ов од ит им ет ьс я  
виставка “HORECA JORDAN” (інформація додається).

Ви ст ав ка   сп ец іа лі зу єт ьс я   на   го те ль но му   та   ре ст ор ан но му   за бе зп еч ен ні ,  
харчовій промисловості, обладнанні та готельному обслуговуванні. 

“ HORECA JORDA N ”   пр ов од ит ьс я   на   що рі чн ій   ос но ві   з  2014  ро ку 
та   є   ча ст ин ою   се рі ї   ви ст ав ок  HORECA  на   Бл из ьк ом у   Сх од і  ( Лі ва н ,  Са уд ів сь ка  
Аравія, Кувейт, Йорданія, Оман).

Дл я   уч ас ті   у   ви с та вц і   не об хі дн о   за по вн ит и   ре єс тр ац ій ну 
фо рм у  ( до д ає ть с я )   та   на ді сл ат и   її   на   ел ек тр он ну   ад ре су :  
thuraya@lawrenceconference.com (в копії: наemb_jo@mfa.gov.ua).

Бі ль ш   де та ль ну   ін фо рм ац ію   пр о   за хі д   мо жн а   от ри ма ти   за   посиланням. 

___________________________________
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