
بسمه تعالی

 Italian Flairطرح سرمایه گذاری شرکت

در صنعت توتون در ایران با محوریت تولید مشترک و صادرات

آقای هلمولت بوکنت مدیر عامل شرکت  Italian Flair در روز ٢٣ / ١٢ / ١٤٠٠ در محل سفارت با جناب 
آقای بیات دیدار و در خصوص طرح سرمایه گذاری در صنعت توتون در ایران توضیحاتی را ارایه نمود. 

سفیر: 
ضمن تشریح آخرین وضعیت فضای بین المللی کشور و چشم انداز رفع تحریم ها به لزوم آماده سازی شرکتها برای 
سرمایه گذاری در ایران اشاره نمودند. عالوه بر این سطح مناسب روابط با ایتالیا و اعتبار شرکت های ایتالیایی در بازار 
ایران را عامل تعیین کننده ای برای آینده همکاریهای دو طرف دانستند. همچنین ایشان تاکید داشتند که ما از سرمایه 
گذاریهای ایتالیا در ایران حمایت می کنیم و معتقدیم یکی از فرصت های مناسب در شرایط فعلی اقدام به تولید 
مشترک در ایران با هدف صادرات می باشد. عالوه بر بازار بزرگ ایران بازارهای پیرامونی نیز می توانند به عنوان 

فرصتهای صادراتی مورد توجه باشند. 

آقای بوکنت: 
وی تاکید داشت در نظر دارد با یک شرکت ایرانی در حدود سه میلیون یورو (٥٠-٥٠) در صنعت تولید و 
فرآوری توتون در ایران با هدف صادرات سرمایه گذاری نماید. تمام تجهیزات مورد نظر خریداری شده و در حال رایزنی 
با طرف ایرانی برای شناسایی محل احداث واحد فرآوری و همچنین تولید توتون می باشد. بر اساس اعالم آقای هلموت 
که از یک خانواده اصالتا آلمانی می باشد،  شرکت مذکور قدمتی ٢٠٠ ساله در این صنعت داشته و  دارای شبکه بزرگی 

از توزیع در بسیاری از کشورها اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد. 
وی که چند دور بازدید از شرکتهای تولید توتون در ایران داشته وضعیت آنها را بسیار ضعیف ارزیابی نمود. به 
اعتقاد نامبرده با انتقال دانش این شرکت در امر تولید توتون و فرآوری و برش آن محصول قابل قبولی برای صادرات در 
کشورمان تولید خواهد شد. از دیدگاه وی موقعیت استراتژیک ایران این اجازه را می دهد تا مناسبترین شرایط برای 
سرمایه گذاری فراهم گردد. آقای هلمولت تاکید کرد فرصتهای ناشی از این سرمایه گذاری بسیار فراتر از ارزیابی اولیه 
است و بازارهای متعددی می توانند هدف صادرات تولیدات این شرکت در ایران قرار گیرند. اطالعات بیشتر در 

سایت www.italian-flair.com قابل دسترس می باشد .

http://www.italian-flair.com/

