
 

 لمعرض بغداد الدولي( 46)اسماء وعناوين شركات التسويق المعتمدين من قبل شركتنا للدورة 

 

 المالحظات رقم العقد العنوان اسم المقاول ت

شركة الصقر الذهبي لالعالن والدعاية والنشر وتنظيم  1
قامة المعارض والمؤتمرات محدودة المسؤولية  وا 

قرب بدالة العلوية/ ساحة كهرمانة / بغداد / العراق   
+6920074946666/+6920671077469: هاتف   

 www.goldenfalconfairs.net :الموقع االلكتروني 
 info@goldenfalconfairs.net :البريد االلكتروني 

                             Azhar21hadi@yahoo.com 

3 
 

العارض إلدارة المعارض والوكاالت التجارية شركة  2
 المحدودة

196رقم الدار , 10رقم الشارع , 910محلة / بغداد / العراق   
+6920992644692+/6920992644677: هاتف   

 www.alaridh.com: الموقع االلكتروني 
 info@alaridh.com : البريد االلكتروني 
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 شركة مجد االعمال لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية 3

 قرب اسواق العائلة السعيدة/  خلف مول المنصور/ المنصور / بغداد 
 +9648812872919/+9648965974886+/9648867775669: الهاتف 

 iq.net-www.bg : الموقع االلكتروني 
 eng.shahal2016@gmail.com/  iq.net-info@bg : البريد االلكتروني 

4 

 

 شركة السدرة للمعارض والمؤتمرات العامة المحدودة  4
 شارع المركز/ عمارة زين العابدين/ حي الجامعة / بغداد 
 +6920079200070/+6920970000494:هاتف

 alsdra.sd@gmail.com: البريد االلكتروني
6 

 

والدعاية شركة نقطة الهدف لتنظيم  المعارض والمؤتمرات  5
 واالعالن

 المنصور/ بغداد / العراق 
 +9648827565835+/9648961764943: هاتف 

 www.pointoftarget.com : الموقع االلكتروني 
 info@pointoftarget.com : البريد االلكتروني 

8 

 

 شركة الهيبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات 6
 26دار  13شارع  929محلة / العرصات/ بغداد / العراق 
 +964 8818881669: هاتف 

 iq.com-info@prestige : البريد االلكتروني 
16 

 

8 Plan corner  لالعالن وتنظيم المؤتمرات والمعارض
 المحدودة

 شارع االميرات/ المنصور / بغداد / العراق 
 +964 8822464666: هاتف 

 info@plancorner.com  : البريد االلكتروني 
11 
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شركة العراق الحديث للنشر واالعالن وتنظيم المعارض  7
 والمؤتمرات

الطابق الثاني/ عمارة الحاج غازي / مجاور فندق قصر الحياة/ كرادة خارج / بغداد   
+6920077990166+/6920674776277: هاتف   

 www.newiraqnet.net: الموقع االلكتروني 
 info@newiraqnet.net: البريد االلكتروني 

  

 (بيرامدس) شركة االهرامات لتنظيم المعارض والمؤتمرات  9
92د ,  40ز ,  4719م / الحارثية / بغداد   
+6920099977442+/6920092279991: هاتف   

 info@pyramidsfaireg.com  ,Iraq@pyramidsfaireg.com: البريد االلكتروني 

12  

شركة خطوات النجاح لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية  16
 والدعاية واالعالن

شارع عرصات الهندية/ بغداد   
+6920671299167+/6920074777460: هاتف   

  steps.co-www.success: الموقع االلكتروني 
 steps.co-info@success : البريد االلكتروني 

13  

شركة ادارة مشاريع )  شركة مديريت بروزة نماشيكاهي 11
 (المعارض

مقر السفارة االيرانية /كرادة مريم / بغداد   
+6920992712024+/6920016727699: هاتف   

 dehghani.expo@gmail.com  : البريد االلكتروني 
                             info@iiexpo.ir 
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