نمایشگــاه بین المللــی
متالــورژی ،فـوالد ،ریخته گـری ،ماشیــن آالت و صنایـع وابسـته
 28الی  31شهریورماه 1401
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق-کرمان
اطالعات کلی نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته
زمان برگزاری 28 :الی  31شهریورماه 1401

نوع نمایشگاه :بینالمللی -تخصصی

ساعات بازدید 16 :الی 22

مكان برگزاری :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان

فضای تحت پوشش 10000:متر مربع

مجری :شرکت رستاک پادویژن

وب سایت و پست الکترونیک

web: www.rastak-expo.com
Email:Metafound@rastak-expo.com

 اهداف:

معرفی توانمندی های صنایع متالورژی  ،فوالد و ریختهگری ایران
افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی
تهیه و توزیع مواد اولیه و روشهای تولید ،تکمیل و تحویل محصوالت مرتبط با صنعت متالورژی ،فوالد و ریخته گری
ارتقاء تولیدات و بهروز رسانی دانش فنی و آشنایی با دستاوردهای نوین صنعت متالورژی  ،فوالد و ریخته گری
فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار
بومی سازی صنایع متالورژی  ،فوالد و ریخته گری با هدف حمایت از صنایع داخلی
 گروه کاالیی :

تولید فوالد ،چدن و فلزات غیر آهنی (ریخته گری ،عملیات حرارتی ،آبکاری و پرداخت ،متالورژی پودر)
خدمات صنعت متالورژی (مواد اولیه و کمک ذوب ها ،قالب سازی و مدل سازی ،خدمات آزمایشگاهی ،تست ها)
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته (جرثقیل ها ،ژنراتورها ،موتورهای گازسوز ،غبارگیرها ،اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی ،روانکارها
و روغن های صنعتی ،صنایع الستیک و نوار نقاله ها ،تصفیه خانه های صنعتی)
شکل دهی فلزات (نورد ،آهنگری و جوشکاری ،تراشکاری ،برشکاری و پرسکاری)
انجمن ها ،نشریات و مراکز علمی
 هزینه مشارکت به ازای هر مترمربع غرفه نمایشگاهی :

غرفه با تجهیزات متعارف٭ (حداقل  15مترمربع) ویژه شرکت کنندگان ریالی هرمترمربع  3/500/000 :ریال
غرفه بدون تجهیزات متعارف٭ ( حداقل  24متر مربع ) ویژه شرکت کنندگان ریالی هرمترمربع  3/500/000 :ریال
غرفه فضای باز بدون تجهیزات متعارف٭ (حداقل  30مترمربع) ویژه شرکت کنندگان ریالی هرمترمربع  2/500/000 :ریال
غرفه با تجهیزات متعارف٭ (حداقل  15مترمربع) ویژه شرکت کنندگان ارزی هرمترمربع  150 :یورو
غرفه با تجهیزات متعارف ٭ (حداقل  15مترمربع) برای نمایندگان خارجی داخل ایران هرمترمربع 5/500/000 :ریال
٭ تجهیزات متعارف شامل :پانل های اطراف 1 ،عدد پریز برق ،روشنایی 1 ،عدد میز 2 ،عدد صندلی و کتیبه به ازای هر  12متر مربع می باشد.
شرکتهایی که غرفه آنها در جزیره و یا وردی و خروجی سالن جانمایی میشود ملزم به غرفه سازی میباشند.
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