
 

 

 

 

  بسمه تعالی 

 فراخوان

دومین  دربزرگترین رویداد فرصت هاي سرمایه گذاري   

  کیش  وابسته صنایع و متالورژي و سیمان  معدن، در گذاري سرمایه هاي فرصت المللی بین نمایشگاه
 

 در پیشرفته و وینن هاي فناوري با آشنایی جهت مناسب راهکارهاي از یکی تردید بی المللی بین تخصصی هاي نمایشگاه برپایی
 .باشد می سعهتو به نیل جهت در مناسب گیري بهره حداکثر براي گذاري سرمایه و تجاري صنعتی، و علمی گوناگون هاي زمینه

 آزاد همنطق سازمان حمایت با و کیش گذاري سرمایه و توسعه شرکت همکاري با ویژن پاد رستاك شرکت راستا همین در
 سیمان  ن،معد در گذاري سرمایه هاي فرصت المللی بین نمایشگاه  دومین دارد نظر در ایران، معدن خانه و کیش

 خارجی و داخلی هاي شرکت حضورگسترده با  1394 ماه بهمن 9-6 تاریخ رادر  وابسته صنایع و متالورژي و
 ..نماید برگزار کیش المللی بین هاي نمایشگاه دائمی مرکز در

 جزیره در آسان تجارت همچنین و گذاري سرمایه جهت متالورژي و سیمان  معدن، هاي بخش در ایران کشور پتانسیل به توجه با
 سرمایه و رحضو جهت مطلوبی بسیار فرصت نمایشگاه این ایران، در اقتصادي ویژه و آزاد منطقه ترین فعال عنوان به کیش

 .باشد می ایران کشور معدنی و صنعتی هاي بخش در  گذاري
 مدیران ها، شگاهدان اساتید اندرکاران، دست مدیران، بین تعامل ایجاد صنایع، این زیربنایی اهداف تحقق راستاي در نمایشگاه این

 ..گردد می برگزار حوزه این در فعال خارجی هاي نمایندگی و خارجی داخلی، هاي شرکت خصوصی، و دولتی هاي بخش

 بصورت که بمناس فرصت این از استفاده ضمن تا آید می عمل به دعوت  صنعت این فعاالن و متقاضیان ازکلیه وسیله بدین لذا
 بیفزایند آن غناي به و یافته حضور مهم رویداد این در شد خواهد ایجاد تخصصی و مطلوب

                   
 بندرچی  محمود                                                                                                      

  عامل مدیر   
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نمایشگاه کلی اطالعات  
وابسته صنایع و متالورژي و سیمان  معدن، در گذاري سرمایه هاي فرصت المللی بین نمایشگاه  دومین    

1394 ماه بهمن 9-6: برگزاري زمان  
تخصصی المللیبین: ه نمایشگا نوع  

شب 10 الی بعدازظهر 6: بازدید ساعات    
المللی بین هاي نمایشگاه مرکز -کیش جزیره:  برگزاري مکان  

مربع متر 14000:پوشش تحت فضاي    
کیش توسعه و گذاري سرمایه شرکت همکاري با  پادویژن رستاك شرکت:  برگزارکننده  

   ایران معدن خانه -کیش آزاد منطقه سازمان:  کنندگان حمایت

 اهداف:
صادرات افزایش منظور به باالتر افزوده ارزش با خدمات و محصوالت به دستیابی براي تولید زنجیره تکمیل   

   وابسته صنایع و متالورژي و سیمان  معدن، حوزه در موانع رفع و گذاري سرمایه توسعه
روز متد آخرین با تکنولوژي توسعه و فناوري و دانش سطح ارتقاء و انتقال   
نمایشگاه مرتبط موضوعات با خارجی و داخلی تولیدکنندگان مابین فی گذاري سرمایه – تجاري مناسب فضاي ایجاد  

   
 :نمایشگاهی غرفه مترمربع هر ازاي به مشارکت زینهه

 
 ریال 000/100/1):  مترمربع 15 حداقل( ٭متعارف تجهیزات با غرفه •
 ریال 000/050/1) :  مربع متر 24 حداقل(  متعارف تجهیزات بدون غرفه •

 نایی،روش  ، برق پریز عدد یک غرفه، نویسی پیشانی کف، موکت اطراف، بندي پانل: شامل متعارف تجهیزات ٭
  باشد می مربع متر 15 هر ازاي به صندلی عدد دو  میز، عدد یک

 
 سلیمان شعبه ، پاسارگاد بانک  221110115648761فراگیر جـاري حساب به را مشارکت هـزینه درصد 100 •

 درخواست فرم همراه به پرداختی رسید اصل و نموده واریز  پادویژن رستاك شرکت نـام به 221 کد خاطر،
 گردد تحویل برگزارکننده به مشارکت
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  مشخصات شرکت کننده:

 …………..….………………………..….…………………..….…………………...…………… شرکت: امن

 ………..….……………..….………………..….………………..……………………….………ت:نوع فعالی

 اقتصادي:................................................................................. کد ..................... ........................................…………..….………………س:آدر

 ……...…….............................……...…………...........………تلفن همراه: ........................................…………………......تلفن: 

 ...........………………….....................………..................................……ایمیل:……………………..............…………...فاکس:

 …………………………………….……………...................………………....................................…………وب سایت:

 .......................................................................................................................................................................................................….....……نام مدیر عامل:

 ................................................................................................................................…………………...…سمت فرد مسئول در نمایشگاه: و نام

 
 لطفاً متراژغرفه مورد نیاز خود را در جدول زیر مشخص فرمائید.

(ریال) پرداخت قابل کل مبلغ  
فضاي مورد 

 نیاز
اجاره بهاي غرفه به ازاي هر متر 

 مربع( ریال)

متراژ قابل 
 واگذاري

(متر مربع)   
 نوع غرفه

داخل  ٭متعارف زاتیتجه با غرفه 15  000/100/1  
 متعارف زاتیتجه بدون غرفه 24 000/050/1   سالن

 
 

 2، یک عدد پریز برق، روشنایی(نویسی غرفه سردربپانل بندي اطراف، موکت کف، متر مربع):15(به ازاي هرتجهیزات متعارف نمایشگاه *
 .عدد صندلی 2 ومیزوات)، یک  100عدد المپ 

 داخت اجاره بهاء :نحوه پر -3
به نـــام  221خاطر، کد  مانیبانک پاسارگاد ، شعبه سل  221110115648761فراگیر يمشارکت را به حساب جـــار نهیهـــز درصد 100• 

 گردد لیبه همراه فرم درخواست مشارکت به برگزارکننده تحو یپرداخت دینموده و اصل رس زیوار  ژنیشرکت رستاك پادو
 تذکر مهم: 

سناد مالی ثبت نام غرفه را به      ست ا ضیان محترم پس از تکمیل فرم ثبت نام به مدت یک هفته کاري میبای س  برگزارکنندهمتقا ال نمایند ار
 هیچ مسئولیتی در قبال تحویل غرفه را نمی پذیرد.غیر اینصورت در 

 
 کامل اطالعات و مقررات  پس از مطالعه   . …………………………. مدیر عامل شرکت……………..………اینجانب 
 نسـبت به تکمیل فرم   ،  شیوابسـته ک  عیو صـنا  يو متالورژ انمیدر معدن،  سـ  يگذار هیسـرما  يفرصـت ها  یالملل نیب شـگاه ینمادومین 

 درخواست مشارکت در نمایشگاه مذکور اقدام نموده و رعایت کامل مفاد آن را تعهد می نمایم.     
 ………..….………………امضاء: مهر و ..…………………….. نام و نام خانوادگی مدیر عامل:…………………تاریخ:
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 ثبت نام و مشارکت ویژه شرکت کنندگانفرم 
  شیته کوابس عیو صنا يو متالورژ مانیدر معدن،  س يگذار هیسرما يفرصت ها یالملل نیب شگاهینما

  کیش  یالملل نیب يها شگاهیمرکز نما -1394ماه  بهمن  6- 9
KISH MMCEX 2016 
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