


  
  
  

   
 

  مشخصات کلی نمایشگاه

  Expo Position LLC  برگزار کننده

  شرکت میثاق فریوران با همکاري اتاق تعاون ایران  مجري پاویون ایران

  )UZ Expo Centreتاشکند ( مرکز نمایشگاهی  برگزاريمحل 

  داراي مجوز برگزاري از سازمان توسعه تجارت ایران  مجوز

  1400آذر  5الی  3  زمان برگزاري

  17الی  10از ساعت   ساعت بازدید

  1400آذر  2  زمان تحویل غرفه

  1400آذر   3  افتتاحیه

  1400آذر  5  اختتامیه

  1400آذر  6  جمع آوري غرفه

  هزینه اجاره غرفه شامل:

یک عدد کانتر یک عدد استند و 

  فضاي مشترك مذاکره

  تومان 000/400/86

  حمایت شرکت

  شهرك هاي صنعتی

  تومان 000/120/69

  سهم شرکت

  دالر 650

  هزینه سفر به ازاي هر نفر شامل:

ویزا بلیط هواپیما (رفت و برگشت) 

  ترانسفر و جلسات) دبل اتاق( هتل

  دالر 1600

  حمایت شرکت

  شهرك هاي صنعتی

  دالر 1280

  سهم شرکت

  دالر 320

  هماهنگی ینمسئول
  09352253887آقاي رشیدي 

  09111780534خانم محمدي 

  
 وتصفیه تامین  _داخلی و طراحی دیزاین - حمام وطراحی ستخرهاا _ ساختمانی ومصالح مواد - مطبوع تهویه فن  گرمایشی سیستم گروه هاي کاالیی:

 تجهیزات  ساختمانی هاي مکانیزم و آالت ماشین _سازي  راه هاي و مکانیزم آالت ماشین  ها مجتمع   _ساختمان ونماي و پنجره در - ساختمان آب

انتقال  و باالبر تجهیزات _شهري خدمات براي تجهیزات  بتن تاسیسات هاي پمپ  قالب  بتن اختالط تجهیزات_یدکی  قطعات و  ابزار اي جاده

 _سیمان و بتن هاي کارخانه _ساختمانی مصالح تولید براي فناوري و تجهیزات _گچ و آهک  سیمان از ساختمانی اجزاي تولید براي فناوري و زاتتجهی

 _یکسرام و کاشی تولید تجهیزات _نماها  درها  ها پنجره _بتونی  بتونی هاي سازه _انتقال و باالبر تجهیزات _سازي راه هاي مکانیزم و تجهیزات

 مخلوط _رطوبت  صدا  صدا  حرارت عایق مواد _الکل الك و رنگ _مصنوعی سنگ  طبیعی طبیعی سنگ  گرانیت و مرمر سنگ  موزاییک  کف کاشی

 سیستم _خورشیدي گرماي _گاز مشعل هاي دستگاه _بخار دیگ تجهیزات  گرمایشی هاي سیستم_)غیره و گچ  آهک  سیمان( ساختمان خشک هاي

 پمپ  شیرآالت و اتصاالت  لوله خطوط و ها لوله _کویل فن واحدهاي  چیلرها  مرکزي گازي کولرهاي _هوا تهویه و کننده خنک  تهویه هاي

  شیرآالت و غیره. و اتصاالت_ها

  



  
  
  

   

  فرم ثبت نام

  برند:  نام شرکت: 

  آدرس:

  فکس:  تلفن:

  ایمیل:  وبسایت:

  :شماره همراه  نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

  شماره همراه:  نام و نام خانوادگی نماینده:

  زمینه فعالیت:

 
  

Brand:  Company Name: 

Address:  

Fax:  Tel:  

Email:  Website:  

Mobile:  Managing Director:  

Mobile:  Contact Person:  

Activity:  

 
 
 

 ........................ امضا: .......................................................................................... سمت: ............................................. تاریخ: .....................: نام و نام خانوادگی

  



  
  
  

 

  شرایط و اطالعات پکیج سفر

اقدام  سفر پکیجمجري برگزاري پاویون ایران نسبت به تهیه به منظور تسهیل حضور مشارکت کنندگان در این نمایشگاه، 

  .به اطالع می رسدموجود در این پکیج به شرح زیر از این رو شرایط و خدمات نموده است. 

  شرح خدمات:

 دریافت ویزا  

 ت و برگشت)بلیط هواپیما (رف  

  هتل پنج ستارهاقامت در  

 ترانسفر فرودگاهی  

 گشت شهري  

  حضور در جلساتB2B 

  هزینه:

روز قبل از شروع نمایشگاه به صورت نقدي با ستاد نمایشگاه  15دالر است که بایستی  1600 هزینه پکیج به ازاي هر نفر

  تسویه شود.

بعد از برگزاري یع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران، الزم به ذکر است طبق هماهنگی صورت گرفته با سازمان صنا

را به عنوان یارانه حمایتی از شرکت شهرك هاي صنعتی  بخشی از این هزینهنمایشگاه، مشارکت کنندگان می توانند 

  .استان خود دریافت کنند

  شرایط:

  .باشدماه  6کمتر از نباید اعتبار پاسپورت جهت اخذ ویزا 

 قبـل ت اعس 48حداکثر  دیبا شیاست و اعتبار آزما یمعتبر الزام شگاههايیاز آزما PCR تست یمنف جهیهمراه داشتن نت

 از سفر باشد.

  زمانبندي:

  آبان: پرواز رفت به صورت مستقیم به تاشکند. 28جمعه 

  سمرقندتور بازدید از شهر آبان:  29شنبه 

  آبان: جلسه با اتاق بازرگانی و تجار شهر سمرقند 30یکشنبه 

  آذر: بازگشت از سمرقند به تاشکند 1 دوشنبه

  آذر: بازدید از مرکز نمایشگاهی و تحویل گرفتن غرفه ها به منظور غرفه آرایی، جلسه با مرکز تجاري ایران 2سه شنبه 

  نمایشگاه افتتاحیهآذر:  3چهارشنبه 

  آذر: روز دوم نمایشگاه 4پنجشنبه 

  صورت مستقیم به تهراننمایشگاه و پرواز برگشت به  اختتامیهآذر:  5جمعه 

 
  



  
  
  

 

 برنامه سفر مشارکت کنندگان در پاویون جمهوري اسالمی ایران در نمایشگاه ساختمان ازبکستان

  

  Date  تاریخ  شرح

 تاشکند فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از حرکت

  هتل در استقرار و
28/8/1400  November 19, 2021 

  هتل در استقرار و سمرقند سمت به حرکت

  سمرقند شهر تجاري مراکز و تاریخی شهر از بازدید
29/8/1400  November  20, 2021 

  سمرقندي تجار با B2B جلسه

  هتل در استقرار و تاشکند سمت به حرکت
30/8/1400  November  21, 2021  

  تاشکند در ایران سفیر با جلسه، تاشکند شهر تجاري مراکز از بازدید

  ازبکستان مقیم ایرانی تجار با  B2Bجلسه و
1/9/1400  November  22, 2021 

 ایران تجاري مرکز از بازدید ،آرایی غرفه و غرفه تحویل

  شام ضیافت و ازبکستان در
2/9/1400  November  23, 2021  

  نمایشگاه افتتاح

  ازبکی تجار با B2B جلسه
3/9/1400  November 24, 2021  

 November 25, 2021  4/9/1400  نمایشگاه

 هنمایشگا اختتامیه و نمایشگاه

  تهران به تاشکند فرودگاه از حرکت
5/9/1400  November 26, 2021  

  دالر 1600: سفر هزینه

  شب هفت ) به مدتدبل اتاق( هتلاقامت در ویزا، 

  فرودگاهی و نمایشگاهی نسفراتر، برگشت و رفت بلیط

 B2Bشرکت در جلسات ، گشت شهري



  
  
  

   

  فرم مشخصات نمایندگان اعزامی به نمایشگاه

  

  

  نام:

  

Name: 

  نام خانوادگی:

  

Family Name: 

  تاریخ تولد (میالدي):

  

Birthday: 

  شماره گذرنامه:

  

Passport No: 

  یت تاهل:عوض

  

Single/Married: 

  سمت در شرکت (به انگلیسی):

  

Occupation: 

  :نام شرکت (به انگلیسی)

  

Company Title: 

 : Company Address & Tel  :آدرس و تلفن شرکت (به انگلیسی)
 
 

 

 

 

 .براي هر یک از افراد اعزامی یک برگ پر شود  

 3 .قطعه عکس پشت نویسی شده و یک برگ فتوکپی از صفحه مشخصات و اعتبار پاسپورت الزامی است  

 ماه نباشد. 6پاسپورت جهت اخذ ویزا کمتر از  اعتبار  

  



  
  
  

   

  نمایشگاه هزینه تبلیغات در کتاب

 هزینه  شرح آگهی  ردیف

  دالر 580  ) 2،3،4،5جلد کاتالوگ( صفحه   1

  دالر 425  صفحه تمام رنگی (داخل کاتالوگ)  2

  دالر 250  داخل کاتالوگ)( صفحه کامل سیاه و سفید  3

 دالر 265  نصف صفحه رنگی( داخل کاتالوگ)  4

 دالر 160  خل کاتالوگ)دا( نصف صفحه سیاه و سفید  5

 دالر 65  داخل کاتالوگ)لوگو (  6

7  
  وندر داخل پاوی LEDبدون صدا) در صفحه نمایش تبلیغات (

  روز برگزاري نمایشگاه 3در طول 
 دالر 250

  

  

  .............................................امضا:  .............................................تاریخ:  .............................................: سمت............... .............................. :ینام و نام خانوادگ

  

  
 

 

  
  



  
  
  

 

  در خصوص غرفهشرایط و اطالعات 

شامل یک عدد کانتر، یک عدد استند و فضاي مشترك با دیگر مشارکت غرفه هاي قابل واگذاري در این نمایشگاه 

در  و TIFFخود را با فرمت طرح استند  بایدمشارکت کنندگان . است B2Bکنندگان براي برگزاري جلسات و نشست هاي 

  به ستاد برگزاري ارسال کنند. صورت عمودي) (به 90cm x 200cmابعاد 

مشارکت کنندگان با توجه به نوع غرفه ها امکان به نمایش گذاشتن محصوالت با ابعاد بزرگ و حجیم میسر نبوده و 

ه در این نمایشگاه حضور یابند. با توج بایستی تنها با ارائه کاتالوگ و محصوالت در ابعاد کوچک (قابل نمایش بر روي کانتر)

خواهد بود. پیشنهاد می شود کاتالوگ خود افراد  به عهده در هواپیما به این موضوع حمل محصوالت و کاالهاي کوچک

  محصوالت و خدمات که قرار است در نمایشگاه عرضه شود به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی باشد.

است که طبق هماهنگی با سازمان صنایع کوچک و  تومان 000/400/86هزینه اجاره غرفه براي سه روز نمایشگاه مبلغ  

در نظر گرفته شده ، براي شرکت هاي مستقر در شهرك هاي صنعتی تسهیالتی به شرح زیر شهرك هاي صنعتی ایران

  است.

  حمایت شرکت شهرك هاي صنعتی  سهم شرکت  هزینه غرفه به صورت عادي

  تومان 000/120/69  دالر 650  تومان 000/400/86

  :داختنحوه پر

تومان را طی  69،120،000و مبلغ  دالر را به صورت نقد 650مشارکت کنندگان موظف هستند به هنگام ثبت نام مبلغ 

در وجه شرکت میثاق فریوران به ستاد برگزاري تحویل دهند. الزم به ذکر است که  1400آذر  30به تاریخ یک فقره چک 

 اي صنعتی به مشارکت کنندگان وصول خواهد شد.واریز یارانه توسط شرکت شهرك هاین چک بعد از 

  و آدرس ستاد برگزاري: اطالعات تماس

، طبقه دوم، امور نمایشگاهی اتاق 27، جنب سالن تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران

  تعاون ایران

  021-22662845-6تلفن: 

  021- 22662847فکس: 
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