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لن سازه های فولادی و صنایع مرتبطسا – 66سالن  –99اد مرد 9تا  3نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان   

به صنف متتر   66سالن و اتاق تعاون ایران به همت اعضاا و هیتت مییره متتر  تعاون  توساعه سازه فولاد ایرانیان 

حاصل تماس  60336655 اعات بیشتر وثبت نا  با یافته است . جهت کسب اطل اختصاصسازه فولادی و صنایع مرتبط 

   .نماییی

 خیمات و ضوابط اجرای  

عموم   خیمات  

  66 ورودی سالناختصاص  ساخت و گل آرای    -0

 66چاپ و ارائه کارت دعوت اختصاص  سالن   -2

 رائه به مهمانان ویژهو ا 66چاپ کاتالوگ اختصاص  سالن   -6

 66ارائه  کلاسور ویژه مهمانان سالن   -0

 پذیرای  میان وعیه غرفه داران  -6

 انعقاد قرارداد تامین ناهار غرفه داران پیش از نمایشگاه در صورت نیاز  -3

 معرف  غرفه ساز ) بیون متیودیت و الزا  ( -7

  66ار و رفاه اجتماع  در سالن حضور مستولین وزارت صمت ، وزیر راه و شهرسازی ، وزارت تعاون ، ک -9

  ویژه خیمات حامیان

 درج لوگو در راهروی ورودی نمایشگاه  -0

  66درج لوگو در کلاسور اختصاص  سالن  -2

 66سالن درج لوگو بر روی جلی کتاب  -6

  66درج لوگو بر روی پاکت و کارت دعوت سالن  -0

 ( 66پخش رادیوی  )همراه دعوت به سالن  -6

 لویت جانمای  وا -3

 تصمیم گیریینیه شرکت در کمیته اجرای  و حضور نما -7

 66درج لوگو در لوح تقییر شرکت در سالن  -9

 کلیه خیمات عموم   -9
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  میباشد .   89تیر ماه 5حداکثر مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به دفتر تعاونی 

 اس تسویه حساب لویت واگذاری براسوا 

 متر مربع  42 : حداقل متراژ غرفه 

  مربعمتر 63 :حداقل متراژ جهت غرفه سازی 

  : متر 5/2حداکثر ارتفاع مجاز سالن 

  دارای گرید  65سالنA  . پلاس میباشد 

  ه سازمشاوران ، تولید کنندگان و کارفرمایان  طراحان ، نظیرمختص شرکت های سازه فولادی و صنایع مرتبط  65ساالن

، صانایع جو  و بر  و صانایع وابساته ، ماشاین الاا و اباار الاا صنعتی ، پیم و مهره ، پانل و ورل گالوانیاه ، فولادی 

، انبوه سازان   LSFانجمن های شارکتهای مرتبط و همنن ....  پروفیل های فولادی ، تولیدکنندگان انواع مقاطع فولادی ، 

 شارکت های اطلاع رساانی و نشر در حوزه صنعت سازهمین کنندگان مالی و بانکها ...، فن آوران صانعت ساامتمان و... تا

 میباشد .

 

  

 

 

 

 

 


