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قرب بدالة العلوية/ ساحة كهرمانة / بغداد / العراق   
+6920074946666/+6920671055469: هاتف   

 www.goldenfalconfairs.net :الموقع االلكتروني 

 info@goldenfalconfairs.net :البريد االلكتروني 

                             Azhar21hadi@yahoo.com 

شركة الصقر الذهبي لالعالن والدعاية والنشر 
وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات محدودة 

 المسؤولية
1 
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196رقم الدار , 10رقم الشارع , 910محلة / بغداد / العراق   
+6920992644692+/6920992644657: هاتف   

 www.alaridh.com: الموقع االلكتروني 

 info@alaridh.com : البريد االلكتروني 

شركة العارض الدارة المعارض والوكاالت التجارية 
 المحدودة

4 

 11 

 bmwقرب شركة / عرصات الهندية /بغداد / العراق 

+6920672976469: هاتف   
 diamondvision.co .www: الموقع االلكتروني 

 info@diamondvision.co : البريد االلكتروني 

والديكور شركة الرؤية الماسية للمقاوالت العامة 
 الحديث وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية

9 

 17 

 قرب اسواق العائلة السعيدة/ خلف مول المنصور /  المنصور/ بغداد 
 +9468867877969+/9468967976886+/9468867777469: الهاتف 

 iraq.com-www.ssp  : الموقع االلكتروني 
 iraq.com-info@ssp/  iq.net-info@bg  : البريد االلكتروني  

شركة مجد االعمال لتنظيم المؤتمرات والمعارض 
 الدولية

2 

 47 

 الطابق الثاني/ غازي عمارة الحاج / قرب كنيسة مريم العذراء / كرادة خارج / بغداد 
 +9468866998686+/9468867648699: الهاتف 

 ebdaa.iq222@gmail.com  : البريد االلكتروني  
 5 قمة االبداع للتصاميم والزغرفة والديكور

 41 

 المنصور/ بغداد / العراق 
 +9468869467667+/9468966766966: هاتف 

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

شركة نقطة الهدف لتنظيم  المعارض والمؤتمرات 
 9 المحدودة
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 الطابق الثاني/ عمارة الفتح / شارع النظال/ الكرادة / بغداد / العراق 
 +946 8868886449: هاتف 

 iq.com-info@prestige: البريد االلكتروني 
 0 شركة الهيبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات
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 قرب شركة زين/ المنصور / بغداد / العراق 
 +9468864447766: هاتف 

 arabesque.style.deco@gmail.com : البريد االلكتروني 
 9 مكتب ارابيسك ستايل للديكور والمقاوالت

 أسماء وعناوين وكالء الديكور تنفيذ الديكور المعتمدين من قبل شركتنا للدورة )29( لمعرض بغداد الدولي
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 بجوار مدارس االندلس/ شارع الكندي / الحارثية / بغداد / العراق 
 +9468866689469+/9468867777664: هاتف 

 Iraq@pyramidsfaireg.com  : البريد االلكتروني 
                     nawara.aldosri@gmail.com 

شركة االهرامات لتنظيم المعارض الدولية 
 6 (بيرامدس)
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 دور السود/ المنصور / بغداد / العراق 
 +9468877777897: هاتف 

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

 17 شركة بيت التصاميم للتجارة العامة 

 67 
 فندق الرشيد/ كرادة مريم / بغداد / العراق 
 669468866876869/68767867866/+946 8767666666: هاتف 

   info@samaalnaser.co: البريد االلكتروني 

المؤتمرات شركة سما الناصر لتنظيم 
 11 والندوات والدورات والدعاية واالعالن
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شارع عرصات الهندية/ بغداد   
+6920671299165+/6920074557460: هاتف   

  steps.co-www.success: الموقع االلكتروني 

 steps.co-info@success : البريد االلكتروني 

 Stepsco2014@: فيس بوك 

شركة خطوات النجاح لتنظيم المعارض 
 والمؤتمرات الدولية والدعاية واالعالن

14 
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رمضان مجاور مطعم بيستون صمد 12تقاطع / المنصور / بغداد   
+6920995792440+/6920014977997: هاتف   

  www.tir4d.com : الموقع االلكتروني 

   tiraz_decor@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 طراز للمقاوالت والديكور: فيس بوك 

شركة اوتاد الطراز للمقاوالت والتجارة 
 العامة محدودة المسؤولية

19 
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شارع االميرات/ المنصور / بغداد   
776920045624269+/69209919999929+/6920091999992: هاتف   

 tndymmara@gmail.com : البريد االلكتروني 

شركة ضفاف العرب لتنظيم المعارض 
 والمؤتمرات والتجارة العامة المحدودة
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الشارع االول بعد ساحة النصر/ السعدون / بغداد   
+6920915955755+/6920076292222: هاتف   

 alhadara.omea@gmail.com  : البريد االلكتروني 

شركة الق الحضارة العمال الديكور واالعالن 
 محدودة المسؤولية

15 

 67 
 مقابل فندق بغداد/ السعدون / بغداد 
 776920072225222/   776920972225222: هاتف 

 injazdecor@yahoo.com: البريد االلكتروني 
Injazdecor@gmail.com 

 19 شركة االنجاز للتصاميم والزخرفة والديكور 
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 مقابل شركة الجلود/ كرادة خارج / بغداد 
 776920011296979/   776920077774209: هاتف 

 samaalkhayal@gmail.com: البريد االلكتروني 
                              dissolve.mp@gmail.com 

 10 مكتب سما الخيال
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 عمارة الرفيف/ ساحة الواثق /  كرادة/ بغداد 
 776920997962169/   776920041995699: هاتف 

  info@businessground.iq: البريد االلكتروني 
 19 شركة ارض االعمال لتنظيم المعارض الدولية

 78 
مقر السفارة االيرانية/ كرادة مريم / بغداد   
+6920992712024+/6920016527699: هاتف   

 dehghani.expo@gmail.com  : البريد االلكتروني 

                             info@iiexpo.ir 

شركة ادارة ) شركة مديريت بروزة نماشيكاهي 
 (مشاريع المعارض
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