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  بین المللـــی اهــنمایشگ  

ته ـع وابسـن آالت و صنایـری ، ماشیـوالد ، ریخته گـورژی ، فـمتال  

1401بهمن ماه  19الی  16  

کرمان-المللی جنوب شرقمحل دائمی نمایشگاه های بین   

      

 
 

 

 07/10/1401: تاریخ                                                                                                                                                                                                                        

    401-159شماره :                                                                                                                                                                                                                           

         یوست: داردپ       

 به نام خدا

 

 مدیریت محترم

 

 بین المللینمایشگاه  موضوع: برگزاری

 متالورژی ، فوالد ، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته کرمان 
 
 سالم، با

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

نمایشگاه بین المللی متالورژی ، فوالد ، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع  دارددر نظر کرمان شرکت نمایشگاه های بین المللی

  ار نماید.برگز کرمان ل نمایشگاه های بین المللی در مح 1401بهمن ماه  19الی  16در تاریخ  را وابسته کرمان

ایع معدنی، صنایع نفوالد ، فلزات غیرآهنی، ریخته گری ، قالب سازی ، آهنگری، ص رویدادی تخصصی در حوزه نمایشگاه متالورژی کرمان

در محیطی  فعاالن و صاحب نظران امر راذکور ماشین آالت، تجهیزات ، مواد اولیه و غیره محسوب می شود. نمایشگاه م سرامیک و نسوزها 

با تغییر رویکرد آن به سمت بومی سازی قطعات و توسعه  گرد هم می آورد و مترمربع 10000در فضایی به وسعت بیش از  تخصصی و تجاری

فعاالن ، کارشناسان و  و بانموده ارائه های خودرا به صورت گسترده  تا محصوالت و توانمندیال سوق دهد و اشتغ آن به سمت رونق تولید

 مدیران ارشد حوزه کاری خود ارتباط برقرار کنند. 

د منطقه جنوب شرق کشور با وجود معادن بسیار غنی سنگ آهن و سایر معادن و مواد اولیه بستر بسیار مناسبی برای واحدهای صنایع تولید فوال

 فراهم نموده است.

 . شویمای توسعه و ارتقاء صنعت و مراودات تجاری بهره مند بربا حضور و مشارکت در نمایشگاه  امیدواریم  

در نمایشگاه جهت استحضار و بررسی های الزم در خصوص چگونگی نحوه مشارکت آن شرکت محترم  به همین منظور اطالعات تکمیلی

 به پیوست ایفاد میگردد.

 (09120295784  و 2 داخلی 88346455-021 -7های ) ثبت نام در نمایشگاه  با شمارهجهت کسب اطالعات بیشتر و 

  خانم باقری تماس حاصل نمائید.ارکرس 

 

 با تشکر                                                                                         ه و همکاری جنابعالی قدردانی می گردد.پیشتر از توج

 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 

 و ریخته گری با هدف حمایت از صنایع داخلی، فوالد بومی سازی صنایع متالورژی  

 
 

 گروه کاالیی:  

 تولید فوالد، چدن و فلزات غیر آهنی )ریخته گری، عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(

 کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، تست ها(خدمات صنعت متالورژی )مواد اولیه و 

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(

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

 انجمن ها، نشریات و مراکز علمی
 

 

 : هزینه مشارکت به ازای هر مترمربع غرفه نمایشگاهی 

  ریال 000/500/3:    هرمترمربع مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی 15)حداقل  ٭غرفه با تجهیزات متعارف 

   ریال 000/500/3:   هرمترمربع متر مربع ( ویژه شرکت کنندگان ریالی 24) حداقل  ٭تجهیزات متعارفغرفه بدون  

    ریال 000/005/2:   هرمترمربع مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ریالی 30)حداقل  ٭فضای باز بدون تجهیزات متعارف در غرفه 

  یورو 200  :  هرمترمربع مترمربع( ویژه شرکت کنندگان ارزی 15)حداقل  ٭غرفه با تجهیزات متعارف 

   ریال  000/500/5: هرمترمربع برای نمایندگان خارجی داخل ایران (مترمربع 15 حداقل) ٭ غرفه با تجهیزات متعارف 

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

 دی و خروجی سالن جانمایی میشود ملزم به غرفه سازی میباشند.وشرکتهایی که غرفه آنها در جزیره و یا ور       

 گری، ماشین آالت و صنایع وابسته کرماننمایشگاه بین المللی متالورژی ، فوالد ، ریخته 

 تخصصی -المللیبین  :نمایشگاه نوع 1401بهمن ماه  19الی  16 :برگزاری زمان

 کرماننمایشگاه های بین المللی  دائمیمحل   :برگزاری مكان 22الی  16:  بازدید ساعات

   پادویژن رستاک شرکت  :مجری   مربع متر  10000:پوشش تحت فضای

     web: www.rastak-expo.com سایت و پست الکترونیکوب 
Email:Metafound@rastak-expo.com 
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