
      

 :Email                                 88346455-7تلفكس:       1 طبقه -6 پ – اورامان کوچه -جنوبی سهروردی خيابان -مطهری خيابان – تهران

Metalex@rastak-expo.com 

 نمایشــــــگاه بین المللـــــی چهاردهمــــین 

 متالـــورژی، فــوالد ، ریخته گـــری

 انـاصفه وابستهع ـماشیـــن آالت و صنای

 1401شهریورماه   13الی  10

 مایشگاه های بین المللی اصفهاننمی ائمحل د
  

 :1401/03/23تاریخ                                                                                                                                                                                                                          

   401-160شماره:                                                                                                                                                                                                                        

       پیوست: دارد                                                                                                                                                                                                               

 به نام خدا

 

 مدیریت محترم

 

 نمایشگاه بین المللی چهاردهمین موضوع: برگزاری

 صنایع وابسته اصفهان و آالت ماشین، ی، فوالد، ریخته گریلورژمتا
 
 سالم، با

با همکاری عضو رسمی انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران به استحضار می رساند شرکت رستاک پادویژن احتراماً         

 و ، ماشین آالتگری ریخته فوالد، متالورژی، المللی بین نمایشگاه چهاردهمین دارداصفهان در نظرشرکت نمایشگاه های بین المللی 

 برگزار نماید. نمایشگاه های بین المللی اصفهاندائمی در محل 1401شهریورماه  13الی   10 را در تاریخ وابسته صنایع

ماشین  ایع معدنی، صنایع سرامیک و نسوزها ،نبرجسته برای فوالد ، فلزات غیرآهنی، ریخته گری ، قالب سازی ، آهنگری، صرویدادی  متالکس

در محیطی تخصصی و تجاری گرد هم  ذکور فعاالن و صاحب نظران امر راآالت، تجهیزات ، مواد اولیه و غیره محسوب می شود. نمایشگاه م

نموده ارائه های خودرا به صورت گسترده  ندی را برای صاحبان صنایع فرآهم آورده تا محصوالت و توانمندیمی آورد و فرصت بسیار ارزشم

در سایت جدید 1400و با فعاالن ، کارشناسان و مدیران ارشد حوزه کاری خود ارتباط برقرار کنند. متالکس اصفهان در دوره گذشته در سال

، هند،  ینز چمربع با حضور شرکت هایی امتر10000بر و فعال در مساحتی بالغ بر شرکت معت 140حضور  اصفهان واقع در کمربندی شرق با

حضور چشمگیر شرکتها و رضایت مشارکت  راه اندازی سایت جدید ،برگزار گردید و با  و انگلستان ، بلژیک آلمان ، سوئیس ، ترکیهنمایندگان 

 ت فوالد کشور در استان اصفهان به وقوع پیوست.این نمایشگاه بعنوان نقطه عطفی در صنع ؛کنندگان

با حضور و مشارکت در نمایشگاه و برنامه های جانبی آن برای توسعه و ارتقاء صنعت و مراودات تجاری بهره مند  در دوره آتی نیز  امیدواریم

 گردیم .

 ضار و بررسی های الزم به پیوست ایفاد میگردد.در خصوص چگونگی نحوه مشارکت در نمایشگاه جهت استح به همین منظور اطالعات تکمیلی

 

 09120295784یا  و 2 داخلی 021-88346455-7ثبت نام در نمایشگاه  با شماره جهت کسب اطالعات بیشتر و 

  خانم باقری تماس حاصل نمائید.ارکسر 

 ه و همکاری جنابعالی قدردانی می گردد.پیشتر از توج

 با تشکر                                                                                                                    
 مدیرعامل    -محمود بندرچی                                                                                                               
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  :اطالعات کلی نمایشگاه                    

 :اهداف 

 یران اگری ریخته و، فوالد متالورژی  صنایع توانمندی های معرفی 

 افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی 

  و ریخته گری ، فوالد با صنعت متالورژیمحصوالت مرتبط  لیو تحو لیتکم د،یتول یو روشها هیمواد اول عیو توزتهیه 

  و ریخته گری، فوالد متالورژی  صنعت نینو یبا دستاوردها ییو آشنا یدانش فن یروز رسانبهارتقاء تولیدات و 

 داریو اشتغال پا ینیو کار آفر یو خارج یداخل یشرکت ها یگذار هیسرما یالزم برا یها نهیفراهم کردن زم 

 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(

)جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، روانکارها و ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته 

 روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی(

 شکل دهی فلزات )نورد، آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری(

 علمیانجمن ها، نشریات و مراکز 
 

 

 : هزینه مشارکت به ازای هر مترمربع غرفه نمایشگاهی 

 ریال 000/500/3:  هر متر مربع مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی 12)حداقل  ٭غرفه با تجهیزات متعارف 

 ریال 000/500/3:  هر متر مربع متر مربع ( ویژه شرکت کنندگان ریالی 24) حداقل  ٭غرفه بدون تجهیزات متعارف 

 ریال 000/500/2مربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی هر متر مربع :متر 30)حداقل  ٭غرفه فضای باز بدون تجهیزات متعارف 

 یورو 150:  هر متر مربع مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ارزی 12)حداقل  ٭غرفه با تجهیزات متعارف 

 ریال  000/500/5 :هرمترمربع خارجی داخل ایرانبرای نمایندگان  مترمربع(  12)حداقل  ٭غرفه با تجهیزات متعارف 

 متر مربع می باشد. 12ازای هر  عدد صندلی  و کتیبه  به  2عدد میز،  1عدد پریز برق،  روشنایی،  1، ات متعارف شامل: پانل های اطرافتجهیز ٭       

جانمایی میشود ملزم به غرفه سازی میباشند و میبایست پیمانکار خود را از شرکت هایی که دارای گرید غرفه  و یا وردی و خروجی سالن شرکتهایی که غرفه آنها در جزیره ٭  

 درغیر اینصورت صدور مجوز ساخت غرفه امکان پذیر نمی باشد. سازی از شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان میباشند انتخاب نمایند.

 ماشین آالت و صنایع وابسته ، ی، فوالد،ریخته گرینمایشگاه بین المللی متالورژ چهاردهمین

 تخصصی -المللیبین     :نمایشگاه نوع 1401 شهریورماه 13 الی 10 :برگزاری زمان

 اصفهاننمایشگاه های بین المللی دائمی محل    :برگزاری مکان 18الی  10:  :بازدید ساعات

 ( )سالن امیرکبیر

   پادویژن رستاک شرکت  :مجری   مربع متر  30000:پوشش تحت فضای

 web:  www.rastak-expo.com , www.metalex.ir وب سایت و پست الکترونیک
Email: metalex@rastak-expo.com 
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