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 اطالعات کلی نمایشگاه:  

 وابسته صنایع و متالورژی سیمان،  معدن، در گذاری سرمایه های فرصت المللی بین نمایشگاه  دومین

 تخصصی -المللیبین :ه نمايشگا نوع 4991 ماه بهمن 9-6 :برگزاری زمان

 المللی بین های نمایشگاه مركز -كیش جزیره  :برگزاری مكان   شب 41 الی بعدازظهر 6 :بازديد ساعات

 كیش هتوسع و گذاری سرمایه شركت همكاری با  پادویژن رستاک شركت  :برگزاركننده   مربع متر 41111:پوشش تحت فضای

 و هیهت شركت  ،( ایمیدرو)  ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان ، ایران معدن خانه و كیش آزاد منطقه سازمان حمايت كنندگان:

 ایران، آهن سنگ كنندگان صادر و كنندگان تولید انجمن ، (IMECCO)معدنی مواد مشاور مهندسی المللی بین شركت ،ایران معدنی مواد تولید

 انجمن هسازی،را و معدنی سنگین آالت ماشین كنندگان وارد و كنندگان تولید انجمن ایران، معدنی مواد كنندگان صادر و كنندگان تولید اتحادیه

 شورك اقتصادی و فنی های كمک و گذاری سرمایه سازمان كشور، صنعتی های شهرک سازمان ایران، روی و سرب معدنكاران كارفرمایی صنفی
 

 

 :اهداف 

   نمایشگاه مرتبط موضوعات با خارجی و داخلی تولیدكنندگان مابین فی گذاری سرمایه ، تجاری مناسب فضای ایجاد 

 های حوزه در گذاری سرمایه قابل های طرح ویژه به ملی كالن های پروژه در گذاری سرمایه های فرصت جدیدترین توسعه و  معرفی 

  وابسته صنایع و معدن،متالورژی،سیمان

 جدید گذاران سرمایه جذب و خصوصی بخش گذاری سرمایه های پروژه و ها طرح جدیدترین معرفی 

 گذاری سرمایه های پروژه جهت مالی تامین های الگو و ها مدل ترین جدید ارائه 

   و كنندگان شركت و سرمایه بازار اندركاران دست گذاری، سرمایه های طرح مجریان گذاران، سرمایه بین تجاری و فنی اطالعات تبادل 

 نمایشگاه از بازدیدكنندگان

 نمایشگاه برگزاری های حوزه با مرتبط گذاری سرمایه های پروژه در خصوصی بخش بیشتر هرچه مشاركت تشویق 

 گذاری سرمایه حوزه با مرتبط سایرنهادهای و متولیان اندركاران، دست بین همكاری و هماهنگی ارتقاء و اطالعات تبادل 

 گذاران سرمایه بیشتر مشاركت و مشكالت رفع در تالش و مسئولین حضور با گذاران سرمایه مسائل بررسی 
 

 کاالیی گروه:  

 و مشاور مهندسین - نمایشگاه با مرتبط های حوزه در پذیران سرمایه و گذاران سرمایه - متالورژی و سیمان  معدن، در گذاری سرمایه های فرصت معرفی

 - اهنمایشگ موضوع با مرتبط های حوزه در كنندگان تامین و تولیدكنندگان دستاوردهای معرفی -  نمایشگاه موضوع با مرتبط های حوزه در پیمانكاران

 و دولتی های شركت ها، سازمان - نمایشگاه موضوع با مرتبط های حوزه در گذاری سرمایه های هلدینگ -  الملل بین و داخلی نقل و حمل شركتهای

 و مالی موسسات و ها بانک -  نمایشگاه موضوع با مرتبط پذیر سرمایه های پروژه و گذاری سرمایه های هپروژ معرفی جهت خارجی و داخلی خصوصی

 آموزشی مراكز و دانشگاهها - گذاری سرمایه های فرصت معرفی منظور به خارجی و داخلی اقتصادی ویژه و آزاد مناطق مشاركت - ها بیمه و اعتباری

 نمایشگاه موضوع با خارجی و داخلی مرتبط خبرگزاریهای و نشریات - كشور از خارج و داخل
 

 کنندگان ریالی( شرکت)ویژه نمایشگاهی غرفه مترمربع هر ازای به مشارکت هزینه: 

 ریال 111/411/4(:  مترمربع 41 حداقل) ٭متعارف تجهیزات با غرفه 

 ریال 111/111/4( :  مربع متر 91 حداقل)  متعارف تجهیزات بدون غرفه 

 صندلی عدد  2 میز، عدد 4 وات(، 411عدد المپ  2روشنایی)   ، برق پریز عدد 4 كف، موكت اطراف،های  پانل: شامل متعارف تجهیزات ٭            

 .باشد می مربع متر 41 هر ازای به و كتیبه                 

 رد یگذار هيسرما یفرصت ها يالملل نيب گاهشينمادومين 

 هوابست عيو صنا یمتالورژ ، مانيمعدن،  س

 
ي کيشالملل نيب یها شگاهيمرکز نما    1193ماه  بهمن  4- 9  
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