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  :نمایشگاه اطالعات کلی ❖

وابسته زاتيخدمات و تجه ،یو راهساز یآالت معدن ن ي ماش ،یمواد معدن یفرآور ،یمعدن عیمعدن، صنا یالملل نيب شگاه ینما  

 تخصصی  -المللی بين نوع نمایشگاه: 1401ماه  دی 21الی 18 زمان برگزاری:

 اصفهان )سالن اميرکبير( می نمایشگاه های بين المللی محل دائ  مكان برگزاری:  18الی  10 ساعات بازدید:

 سازمان ها و تشکل های همسو با حمایتشرکت رستاک پادویژن  برگزارکننده:   متر مربع 30000فضای تحت پوشش:
 

 

 اهداف:  ❖

 دستيابی به محصوالت و خدمات با ارزش افزوده باالترتکميل زنجيره توليد برای  

 دستيابی به آخرین فن آوری های نوین و ارائه ماشين آالت و تجهيزات معدنی و راهسازی 

 افزایش توليد مواد اوليه مورد نياز واحدهای توليدی به صورت مستمر و قابل اطمينان  

 دنی به منظور افزایش صادرات توسعه صنایع باال دستی و پایين دستی معدن، صنایع مع  

 انتقال و ارتقاء دانش و فناوری و توسعه تکنولوژی ساخت داخل با رویکرد بومی سازی 

 ارتقاء سطح ایمنی در معادن و مدیریت اقتصاد در صنایع فلزات غيرآهنی  

 تجهيز معادن و کارخانجات و رفع کمبود ماشين آالت و تجهيزات  

 ع در حوزه معدن، صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی توسعه سرمایه گذاری و رفع موان 
 

 

  :گروه کاالیی ❖

معدنی  مواد  فرآوری  برداری،  بهره  استخراج،  مشاور  –اکتشاف،  اکتشافی،   -پيمانکاران  -مهندسين  تجهيزات  و  ماشين آالت  ها،  آزمایشگاه 

آزمایشگاهی  آت  -تجهيزات  روباز،  معادن  زیرزمينی،  معادن  اکتشاف  و  شناسی  زیستزمين  محيط  زیرزمينی،    -شباری،  ترابری  تجهيزات 

تجهيزات توليد نيرو، تأسيسات تهویه، تجهيزات ایمنی، تجهيزات فيلتراسيون و هواساز، روانکاران صنعتی و معدنی، تجهيزات و ماشين آالت 

ها و انجمن  فلزات غيرآهنی،  فرآوری، صنایع  و  توزین  و  انتقال  و    خردایش مواد معدنی، تجهيزات خطوط  ها  ها، نشریات، سازمان  تشکل 

ارگان های دولتی، ماشين آالت راهسازی، ماشين آالت سنگين، ماشين آالت حفاری، واردات و ارائه خدمات پس از فروش و تأمين قطعات 

 ماشين آالت  و... . 
 

 

 

 هزینه مشارکت به ازای هر مترمربع غرفه نمایشگاهی :  ❖

 ریال000/500/3)هر متر مربع(  :مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی  15)حداقل  تجهيزاتدون ب غرفه واقع در سالن 

 ریال000/500/2هر متر مربع(  مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی:  ) 30غرفه فضای باز بدون تجهيزات )حداقل  

 ریال000/500/5ریالی : )هر متر مربع(   -متر مربع( ویژه شرکت کنندگان ارزی 15) حداقل بدون تجهيزات  غرفه واقع در سالن 

 ریال000/500/3: )هر متر مربع(   ریالی - مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ارزی30غرفه فضای باز بدون تجهيزات )حداقل  

 یورو 150مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ارزی: )هر متر مربع(   15غرفه واقع در سالن )حداقل  

 ریالی ميباشد.   -زی*** غرفه برای نمایندگان خارجی داخل ایران به صورت ار

  هایشرکت ها جهت اسپيس بندی و تجهيزات می بایست با شرکت نمایشگاه  واگذار خواهد شد، لذاکليه غرفه ها به صورت زمين خام *

 . که طی یک اطالعيه شماره فرد رابط متعاقبا اعالم خواهد شد اصفهان تماس حاصل نمایند

رودی و خروجی سالن جانمایی ایی که غرفه آنها در جزیره و یا  درو شرکت همترمربع می باشد.  30حداقل متراژ جهت غرفه سازی  

از شرکت نمایشگاه های بين  غرفه سازی  ميشود ملزم به غرفه سازی ميباشند و ميبایست پيمانكار خود را از شرکت هایی که دارای گرید

 المللی اصفهان می باشند انتخاب نمایند. در غير اینصورت صدور مجوز ساخت غرفه امكان پذیر نمی باشد. 


