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ITA - Italian Trade Agency
The Italian Trade Agency – Amman Office, is a branch oﬃce of the Italian Trade Agency (ITA) that is a
Government organization which promotes the internationalization of the Italian companies, in line with
the strategies of the Ministry for Economic Development.
ITA provides information, support and advice to Italian and foreign companies.
In addition to its Rome Headquarters, ITA operates worldwide from a large network of Trade Promotion
Oﬃces (79 offices in 65 countries) linked to Italian Embassies and Consulates and working closely with
local authorities and businesses. ITA provides a wide range of services overseas helping
Italian and foreign businesses to interact with each other:
• Identiﬁcation of possible business partners
• Bilateral trade meetings with Italian companies
• Trade delegation visits to Italy
• Oﬃcial participation in local fairs and exhibitions
• Forums and seminars with Italian experts

For more details, contact your local ITA oﬃce or visit our website www.ice.it

ITA البعثة التجارية اإليطالية

 وهي منظمة حكومية تدعم تدويل الشركات االيطالية تمشيا ً معITA البعثة التجارية اإليطالية في عمان هي فرع لوكالة التجارة اإليطالية
.استراتيجيات وزارة التنمية االقتصادية
.تعمل وكالة التجارة اإليطالية على تقديم خدمات خاصة للشركات اإليطالية واألجنبية مثل المعلومات والدعم واالستشارات
وتقدم الوكالة التجارية اإليطالية هذه الخدمات من خالل شبكة تضم مقرها الرئيسي بمدينة روما ومكتبها في مدينة ميالنو ومكاتبها المنتشرة
. دولة) بالتعاون مع السفارات والقنصليات اإليطالية والسلطات المحلية ومجالس األعمال65  مكتب في79( حول العالم
:فيما يلي الخدمات األساسية التي تقدمها الوكالة التجارية اإليطالية للمساعدة في عملية التشبيك بين الشركات اإليطالية واألجنبية
العثور على شركاء األعمال
 مع الشركات اإليطاليةB2B لقاءات أعمال
زيارات إلى المعارض التجارية الدولية والتجمعات الصناعية
المشاركة الرسمية في المعارض المحلية
مؤتمرات ولقاءات مع خبراء إيطاليين
أبحاث السوق والقطاعات
الدعم المتبادل لالستثمار في إيطاليا وفي الخارج
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،لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة مكاتب البعثة التجارية اإليطالية المنتشرة في العديد من دول العالم أو زيارة موقعنا على الرابط التالي
www.ice.it
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