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پروژه ایران، گامی بلند در راستای گشایش دروازه 
های بخش ساخت و ساز ایران به روی تجارت جهان

حمایت سازمان ها و انجمن های داخلی

از سال 1394، شرکت نمایشگاه های آرمان تجارت دیران به عنوان نماینده انحصاری IFP Group مشغول فعالیت درايران می 
باشد. IFP Group يكى از بزرگترین شرکت هاى برگزارکننده نمایشگاه های تجاری در منطقه خاورمیانه است. این مجموعه 
به مدت  35 سال نمایشگاه های بزرگی را در کشورهای مهم منطقه خاورمیانه از جمله عراق، قطر، عربستان، مصر، لبنان 

و امارات برگزار نموده است. مهمترین نمایشگاهی که این گروه برگزار میکند، »مجموعه نمایشگاههای پروژه« است که 
تاکنون چندین دوره در کشورهای قطر، مصر، لبنان و عراق )اربیل و بغداد( برگزار شده است. این نمایشگاه تمرکز زیادی بر 
حوزه ساختمان دارد و به شرکتهای بزرگ و معتبر جهان که قصد دارند در بازار خاورمیانه فعالیت کنند، فرصت می دهد تا 
به صورت مستقیم با فعاالن این صنعت ارتباط برقرار کنند. این شرکت، قصد دارد با توجه به فضای جدید اقتصاد ایران، 

چهارمین نمایشگاه بين المللى صنعت ساختمان پروژه ایران را با حضور بیش از 200 شرکت خارجی از 20 کشور ، در تاریخ 5 تا 
8 اردیبهشت ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نماید. 

در نمایشگاه پروژه ایران 2017، شاهد حضور ارزشمند انجمن ها و سازمان های فعال در زمینه ساخت و ساز ایران بوده ایم 
که دستاوردهای رضایت بخشی برای هر دو طرف به ارمغان آورده است. با یاری خداوند، این همکاری در دراز مدت ادامه 

خواهد داشت و نیازها و نقاط قوت بازار ایران را به شرکت کنندگان معرفی خواهد نمود.

مدیران ارشد این انجمن ها نگاه مثبتی به نمایشگاه پروژه ایران دارند و آینده روشنی را برای این نوع همکاری ها پیش بینی 
می کنند: 

»رویدادهای بین المللی نظیر نمایشگاه پروژه ایران 
فرصتی برای برقراری روابط کاری و حرفه ای بین 

فعاالن اقتصادی   محسوب می شود. در رویدادهایی 
نظیر نمایشگاه پروژه ایران ضمن اینکه فرصت آشنایی 

طرفین با توانمندی ها و دستاورهای یکدیگر فراهم 
می شود، امکان درک شرایط کلی بازار و نیازهای 

موجود برای همکاری های آتی هم فراهم خواهد شد.«
جناب آقاى دکتر بهروز گتمیری، رئیس شورای مدیریت جامعه 

مهندسان مشاور ایران
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فرصتی بی تکرار برای تجارت های بی شمار 

نمایشگاه پروژه ایران نقش پررنگی در حوزه های زیر ایفا می نماید :

چرا باید در نمایشگاه 
پروژه ایران شرکت کنید؟

با شرکت در نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، بیش از 200 شرکت از بیش از 20 کشور جهان را مالقات خواهید نمود. 
این نمایشگاه، واسطه ای برای حضور مهندسان، معماران، طراحان دکوراسیون داخلی و تاجران صنعت ساخت و ساز 

به منظور معرفی آخرین دستاوردها، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت و فناوری های روز دنیا و هم چنین جدیدترین 
محصوالت تزئینات داخلی و انرژی و نور پردازی ارائه شده توسط بهترین شرکت ها از سراسر جهان می باشد. محصوالت 

جدید موجود در نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، فرصت های تجاری کامال تازه ای را در بازار ایران فراهم می آورد. با 
امضای قرارداد یا تفاهم نامه با این شرکت ها در نمایشگاه، اولین وارد کننده محصوالت جدید یا نماینده انحصاری برترین 

برندهای دنیا باشید.

امضای تفاهم نامه های همکاری با شرکت های بین المللی از سراسر جهان
فرصت های جدید کسب و کار، شراکت و همکاری

افزایش تعداد مخاطبین  و گسترش شبکه ارتباطی خارج از کشور
بهبود شبکه واردات و صادرات با بخش های مختلف جهان

مطالعه محصوالت و فن آوری های جدید که برای اولین بار وارد بازار ایران می شوند 
تبادل تجربه و ایده ها و یادگیری آخرین یافته ها در بازار بین المللی

مالقات با خریداران بالقوه و تامین کنندگان و ارایه محصوالت جدید خود به مشتریان موجود
ارتباط با برجسته ترین شرکت ها و تصمیم گیرندگان ساخت و ساز

افزایش سرمایه گذاری های خصوصی، فرصت های حضور پر رنگ تر پیمانکاران بزرگ خارجی 
در کشور را فراهم می سازد
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آمار و ارقام پروژه ایران 2017 

»حرفه ای بین المللی در داخل خاک ایران و معرفی 
توانمندی های شرکت های مهندسی ایرانی، آشنایی با 

دستاوردها و دانش روز صنعت ساختمان و ایجاد بستر الزم 
برای آشنایی و همکاری شرکت ها ایرانی و خارجی فرصتی 

بی همتاست. این فرصت می تواند به تعریف همکاری 
دوجانبه، ارتقا سطح دانش و کیفیت خدمات شرکت های 
ایرانی و همچنین کمک به طراحی و تولید خدمات و کاالی 

 با کیفیت داخلی منجر شود.«
جناب آقای مهندس علی اصغر گلسرخی، رئیس هیئت امناء موسسه 

تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی

کشورهای نماینده تعداد غرفه داران  متراژ نمایشگاه تعداد بازدیدکنندگان غرفه های ملی

15021 15,000 4,500 10



سایر کشورهای حاضر در نمایشگاه غرفه های ملی

حوزه فعالیت نمایشگاه

دانمارک
مجارستان

هند
ایران
کره

مالزی
هلند

پرتغال 
روسیه

انگلستان

ایتالیا
ترکیه
چین

فنالند
قبرص 

مصالح ساختمانی

ماشین آالت سنگین

سنگ های ساختمانی

انرژی

روشنایی

طراحی داخلی 

اتریش
بلژیک

جمهوری چک
فرانسه

آلمان
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محل دائمی نمایشگاه های بین الملی تهران

سازمان توسعه تجارت ایران

اطالعات عمومی هم اکنون 
غرفه مورد 
نظر خود را 
محل دائمی نمایشگاه های تهران که در بهترین منطقه جغراقیایی رزرو نمایید

شهر، اتوبان چمران واقع شده ، رتبه ی نخست محل برگزاری 
نمایشگاه ها در ایران را از آن خود نموده است.  محل دائمی 

نمایشگاه ها با 80.000 متر مربع فضای باز و 35.000 متر مربع 
فضای سرپوشیده و فضایی خوش ساخت و چند منظوره،  دارای 

34 سالن متنوع و انعطاف پذیر است که ساالنه میزبان بیش از 70 
نمایشگاه مختلف می باشند. کلیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز 

شامل دفاتر خاص، امور بانکی و بیمه، 9 سالن کنفرانس، سهولت 
ارتباطات، رستوران ها، کامیون، جرثقیل و سایر درخواست ها در 

محل اجابت می گردند.

برای رزرو غرفه مورد نظر خود از وبسایت 
www.project-iran.com بازدید 

نمایید یا با شماره های زیر تماس حاصل 
فرمایید.

فروش بین المللی
GEC 

سازمان توسعه و تجارت ایران یک سازمان فعال، مشارکت گرا و 
دانش بنیان است که  با روش های متحد وموثر در راستای گسترش 

و بهبود تجارت خارجی ایران برای کسب سهم بیشتری از بازار،  بنا 
بر موازین و برنامه های توسعه ملی فعالیت می نماید. به همین 

دلیل ایجاد ارتباط موثر این سازمان با شرکای تجاری، اشخاص عالقه 
مند به تجارت در ایران و منابع انسانی کارا در کنار استفاده از فناوری 

و ایجاد سیاست های مناسب به همراه حمایت و راهنمایی برای 
کمک به صادرات، زیرساخت ها و گسترش تجارت خارجی از اهمیت 

به سزایی برخوردار است.
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