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 با سالم و احترام،

هعاس  ااسعا ی رساند دفتر توسعهه فاعاورس سعالمز وتاره بشدا عز، درمعام و  معوتی با عوی بعا تووعه بعه  عرورهبه استحضار می

شدا ععتی،  را ،ععی،  ععو ادر و سععحوااس و حآا ععز ات  نشععا در راسععتاس اورا ععی سععاتس هععاس بهععاس نو ورانععه در حععوتر فراوردرفااورس

نآعودر  "هیای بهداشیتیآ درادشییآ شیودنده و زیلولزیدومیین ادیده بیا ار فردورده  "؛ اقدام به برگعاارس  "رونق تولید"

اس و ود عد فعراهخ یواهعد  عد. در هاس سعرما ه گعرارس و یر عد حرفعهدر ا ن رو عداد العالور بعر توسعهه بعاتار و فعروی، تم اعه اسز.

هععا و تواناععد بععراس ایتراالععاه، فااورسهععاس مععرتنا  ععاا ط مربواععه، میا ععن رو ععداد، اراحععام و فاععاورام  ععاحو اععر  در حوتر

 هاس یود با حآا ز ا ن دفتر، سرما ه گرار ب دا کردر و  ا  نشا را بفروی برساناد.محصول

 ععاحنام اععر  و فاععاورس و  ععاحنام سععرما ه و  ععاهز ات  عع  اععرا و ات اععرا د  ععر  هععدا ات برگععاارس ا ععن برنامععه، ب ونععد بعع ن

ات  هععاس کععاربردس در حععوتر  ععاا ط بشدا ععتی،  را ،ععی،  ععو ادر و سععحوااس اسععز.سععاتس ار ا جععاد ت ععر سععایز بععه مایععور تجارس

صعول و  عا فاعاورس معرتنا بعا  ود ا ن مو وع بعه نحعو موحعوه بعه فاعاورام  م دان،ع ار کعه  عاحو اعر ، محا ن رو دریواسز می

با سعز م،صصعاه اعر  و  عا ا ن رو عداد را دارنعد، ااعالع رسعانی  عود. فاعاورام متذا عی وعره سعرما ه و  عا فعروی محصعول می

 ارسال نآا اد. irwww.cosmetic.ideasbazaar.ات ار ق  1398فااورس یود را حداکثر تا با ام  ذر مار 

هآچاعع ن یواه،ععآاد اسععز ااالالععاه فاععاورام  م دان،عع ار کععه داراس اععر  و  ععا فاععاورس در حععوتر  ععاا ط بشدا ععتی،  را ،ععی، 

با عاد   عامن نعام فاعاور، ااالالعاه تآعاو و الاعوام اعر  و  عا فاعاورس  در  و ادر و سعحوااس و یواهعام  عرکز در ا عن برنامعه می

 توسهه فااورس سالمز وتاره بشدا ز، درمام و  موتی با وی، ارسال گردد. وواب ه ا ن نامه به دفتر

در  عوره ووعود هعر گونععه ابشعام و  عا سععوال، یواه،عآاد اسعز بععا دفتعر ا عدر بععاتار دان،ع ار  عاهتی ام رکن ععر بعه الاعوام کععارگاار 

-66175937 ععآارر تحفععن  رسععآی انتذععال فاععاورس دفتععر توسععهه فاععاورس سععالمز وتاره بشدا ععز، درمععام و  مععوتی با ععوی بععه

 .نآابر نآا اد 021 -89772751تآاو و  ا براس ارسال نامه به  آارر  021

 . 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.cosmetic.ideasbazaar.ir/

