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برگزار کننده نمایشگاه بین المللى توسعه کسب و کار تهران
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رزومه شرکت

گسترش  هدف  با  خاص)  (سهامى  هرمس  تجارت  ایده  شرکت 
نموده  کار  به  شروع  المللى  بین  و  ملى  در سطح  تجارى  ارتباطات 
است. این شرکت با توجه به تجربه مدیران خود تالش مى نماید تا 

خدمات گسترده اى را در زمینه هاى:

به شرکت ها و سازمان ها ارائه دهد.

زمینه  تجارت هرمس در  ایده  بنیانگذاران شرکت  و  سوابق مدیران 
برگزارى نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى به سال 1383 بر مى گردد، 
و تا کنون نمایشگاه هاى موفقى را در کارنامه عملکرد خود دارند که 

با برنامه ریزى و اجراى آن ها تجربیات شایانى کسب نموده اند.
از جمله سرکار خانم ثابت به عنوان مدیرعامل شرکت داراى سوابقى 
فلزات،  وابسته،  و صنایع  نمایشگاه هاى خودرو  پروژه  همچون مدیر 
معدن و صنایع وابسته در شرکت نمایشگاه هاى بین المللى مشهد 

هستند.

برگزارى نمایشگاه ها
برپایى همایش هاى تخصصى و بین المللى

تحقیقات بازار
 مشاوره در زمینه بازاریابى

ارائه طرح هاى نوین بازاریابى
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برخى سوابق اجراى پروژه

1/450/000 نفر از نمایشگاه Tehran Auto Show 2017 در بهمن ماه 95 بازدید کردند.
220  مشارکت کننده در نمایشگاه شرکت کردند.  
16 کشور خارجى در نمایشگاه تهران حضور یافتند.

%85 از فعاالن بازار خودرو ایران یعنى 25 شرکت از 30 شرکت فعال در نمایشگاه خودرو تهران حضور داشتند.
پس از 12 سال وقفه این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد خودرویى کشور برگزار گردید.

فضاى برگزارى بالغ بر 57000 متر مربع بود. 
%40 از مشارکت کنندگان در نمایشگاه خارجى بودند.

افتتاح نمایشگاه با حضور معاون وزیر آقاى دکتر خسرو تاج و آقاى مهندس صالحى نیا صورت گرفت.
بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه از نکات برجسته این رویداد بود.

نمایشگاه بین المللى خودرو تهران



نمایشگاه بین المللى                      با حضور بیش از 1400 غرفه دار و برنــدهاى 
مطرح دنیا در زمینه قطعات خــودرو، خدمات پس از فروش و سرویس هاى سیــار 
خودرو در تاریخ 25 لغایت 29 مهــر ماه                      در شهر پاریس برگـــزار 

مى گردد.

شرکت ایده تجارت هرمس به عنوان نماینده انحصارى               پاریس مى باشد.
این شرکت که مسئولیت هدایت پاویــون ایران را بر عهده دارد خدمات زیر را ارائه 

مى دهد:
    1.ثبت نام در نمایشگاه

   2. برنامه ریزى جهت بازدیدهاى مختلف
   3. معرفى آژانس مورد وثوق از جانب سفارت فرانسه جهت اخذ ویزا، هتل و حمل و نقل

    4. معرفى شرکت طراح و سازنده غرفه مورد تایید نمایشگاه
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نمایشگاه بین المللى اکیپ اتو پاریس

Equip Auto 2017

Equip Auto

(17-21 Oct. 2017)
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شرکت ایده تجارت هرمس در نظر دارد در راستاى مهمترین اولویت دولت دوازدهم مبنى بر 
ایجاد زیست بوم کارآفرینى و نوآورى؛ اولین و بزرگترین رویداد توسعه کسب وکار را با نام:

درباره نمایشگاه 

که تا کنون مورد حمایت ضمنى معاونت علمى وفناورى رئیس جمهور، وزارت تعاون، 
تا  دارد  بنا  است،  گرفته  قرار  اجتماعى، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  و رفاه  کار 
فرصتى را براى معرفى خدمات مدیریتى و فرانچایز و استارت آپ ها به مدیران کسب و 
کارها و سازمان هاى خصوصى، دولتى و عمومى در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 

تهران و در تاریخ 21 تا 24 دى ماه 1396 مهّیا کند.

و  علمى  معرفى  براى  کالس هایى  و  کارگاه ها  و  سمینارها  شامل  نمایشگاه  این 
کاربردى خدمات مدیریتى، فرانچایز و استارت آپ ها خواهد بود که از مدتى قبل 
این  کنندگان  بازدید  تمامى  رسید،  خواهد  نمایشگاه  کنندگان  بازدید  اطالع  به 

نمایشگاه با دقت فراوان رصد، انتخاب و تک به تک دعوت خواهند شد.

بى شک این نمایشگاه در توسعه علمى کسب و کارها در کشور از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است.

  Tehran Business Show 2018اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران 1396 
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نمایشگاه توسعه کسب و کار

سوابق

1. نمایشگاه Business Show  از لندن 
آغاز شد و تجربۀ 38 دورة موفق دارد.

2. سریعتــرین رشد نمایشـــگاه هاى 
کسب و کار در اروپا را داراست.

3. جذب بیش از 25000 کسب و کار 
در نمایشگاه لندن

4. مورد حمایت رویداد هفته جهـانى 
کارآفرینى

5. پس از انگلیس در سنگاپور، فیلیپین 
و آفریقاى جنوبى برگزار شده است. 

اهداف

1. معرفى خدمات مدیریتى به مدیران
2. آشنایى با فرانچایز براى مدیــران و 

سرمایه گذاران
3. توسعه استارت آپ ها

4. توسعــه کسب و کارها در راستــاى 
    اقتصاد مدیریتى

5. ارائه فرصت هاى فــراوان، مشاوره و 
    اطالعات براى رشد و توسعه کسب و 
   کار به مدیــــران  در یک اقتصـــاد 

   چالش بر انگیز

دالیل

1. اولیـن نمایشگاه توسعه کسب و کار 
در خاورمیانه و ایران 

2. پوست انـدازى اقتصاد ایران از منبع 
بنیان به دانش بنیان 

3. بازار مشاوره در جهان طى سال هاى 
اخیر رشد قابل توجهى داشته، به تبع 

آن مشابه همین رشد را در ایران 
خواهیم داشت.

نمودار رشد بازار مشاوره در جهان
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مزیت هاى نمایشگاه براى:

غرفه داران

بازدید کنندگان

اسپانسرهاى مالى

شناخته شدن غرفه داران به عنوان رهبر بازار خود به دلیل شرکت 
در اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار ایران

فرصت نمایش کسب و کار به بازدید کنندگان به صورت هدفمند
بهترین روش عرضه کسب وکارهاى خدمات مدیریتــى نسبت به 

شیوه هاى دیگر اعم از تبلیغات روزنامه اى، تلویزیونى و...
قرار دادن کسب و کار غرفــــه داران در مقابل بزرگترین کسب و 

کارهاى متوسط/ بزرگ
روبه رو شدن کسب و کارها با مدیـران و صاحبان بالقوه برنــدها  

مذاکره رو در رو مدیـــران با حامیان کسب و کارها اّعم از مشاوران 
و مربى ها و منتورهاى حرفه اى

یادگیــرى شیـــوه ها و ملزومات فرانچایــز در قالب کارگاه هاى 
آموزشى و سمینار

امکان اعطاى فرانچایـز کسب و کارها به مدیران و سرمایه گذارى 
مورد قبول

امکان سرمایه گذارى و سرمایه پذیرى در حـــوزة استارت آپ ها
شرکت در اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار ایران و دسترسى به 
اطالعات و خدمات مدیـران برتـــر در یک نمایشگاه تخصصـــى 

برقرارى ارتباط با مدیران برندها به صورت حضورى
آشنایى با شتاب دهنده هاى بین المللـــى

رویت شدن برند اسپانســــرى در سطح داخلــــى و بین الملل
دعوت اختصاصى از مدیــــران کسب و کارها به عنوان بازدید کننده

جامعه هدف کوچکتر در عین حال دقیق تر و مؤثرتر براى دیده شدن 
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نهادهایى که تاکنون حمایت ضمنى کرده اند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر سورنا ستارى

تحقق رویکردهاى علمى معاونت اقتصادى وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعى 

توسعه کسب و کار و ترویج کار آفرینى

1. توسعه اقتصاد دانش بنیان
2. ارتقاى ارتباط دانش با صنعت و جامعه

3. تجارى سازى دستــاورد هاى فناورى و نوآورى و توسعه شرکت هاى 
دانش بنیان 

تطبیق اهــــداف نمایشگاه کسب و کار تهــــران با اهـــداف اساسى 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهـورى موجب حمایت قاطع

این ارگان معظم شد:

معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى

وزارت ���ت، �عدن و �جارت

تطابق اهداف و نتایج نمایشگاه توسعه کسب و کار با 
چشم انداز جمهورى اسالمى ایران در بخش صنعت، 

معدن و تجارت در سال 1404 :
کمک به کسب جایگاه اول صنعتى و تجارى در منطقه 
به دلیل اجراى این رویداد براى اولیــن بار در منطقه

تسهیل ایجاد و توسعه صنایـع رقابت پذیر و منطبق 
از خدمات  استفاده  با  المللى  بین  استانداردهاى  با 

مدیریتى، فرانچایز و حامیان استارت آپ ها 
توسعه صنایع نوین مبتنى بر دانش



جامعه غرفه داران

گروه فرانچایز:
مراکز آموزش فرانچایزینگ

مشاوران فرانچایزینگ
مجریان فرانچایزینگ

گروه خدمات مدیریتى:
مشاوران بازار

مشاوران منابع انسانى
مشاوران برنامه ریزى استراتژیک

آژانس هاى تبلیغاتى
حقوقدانان

مشاوران سرمایه گذارى
مشاوران کار آفرینى

مؤسسات ارزش گذارى برند
مشاوران روابط عمومى

خدمات کسب وکار
کوچ هاى کسب و کار
مراکز آموزش مدیریت

انجمن هاى صنفى و اتحادیه ها
شرکت هاى فرا بورسى و کارگزارى و بورسى ها

صندوق هاى سرمایه گذارى
شرکت هاى ثبت شرکت، ثبت گرید و ثبت برند

مشاوره صادرات و واردات
سازندگان نرم افزارهاى مدیریتى 
مناطق آزاد تجارى و ویژه تجارى

شرکت هاى تحقیق و توسعه
حسابرسان

انجمن حسابداران
شبکه هاى اجتماعى تخصصى مدیران

حامیان استارت آپ ها
منتورهاى کسب و کار

پارك هاى علمى و فناورى
کوچ هاى استارت آپ ها

مراکز رشد
شتاب دهنده ها
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جامعه بازدیدکنندگان
مشتریان بالقوه شرکت هاى غرفه دار

اعضاى فعال اتحادیه ها و انجمن ها
مدیران، صاحبان صنایع و برندها

مدیران صنایع اّعم از: 
    صنایع دارویى

    صنایع شیمیایى

    صنایع پتروشیمى

    صنعت برق و مخابرات 

    صنایع غذایى

    صنایع تبدیلى

    صنعت خودرو

    صنعت کاشى و سرامیک

مدیران کسب و کارهاى خدماتى اّعم از: 
    بانکدارى

    بورس
    بیمه

    خدمات رایانه اى

شیوه هاى دعوت

تحویل دعوتنامه به صورت حضورى
تماس تلفنى مستقیم 

ارسال ایمیل
ارسال پیامک 
تماس خودکار

وب سایت 
شبکه هاى اجتماعى

ارائه در سمینارهاى مدیریتى
ایجاد رویدادهاى مدیریتى

مستقیم

غیر مستقیم

صنعت هوایى، دریایى و ریلى
صنایع سرمایشى و گرمایشى

صنعت فوالد و آهن
صنعت الستیک و پالستیک

صنعت پوشاك، کیف و کفش
صنایع فرش و صنایع دستى

صنعت ورزش
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24 - 21 دى ماه 1396زمان

محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهرانمکان

المللــى  بین  نمایشــگاه هاى  شرکت سهامـى 
یران ا اسالمى  Iran International Exhibitions Coجمهورى 
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