
اولین نمایشگاه بین المللی

کلینیک های دامپزشکی
خوراک حیوانات

تجهیزات و خدمات وابسته



سالن نمایشگاه بین المللی





آشنایی با بازارهای ملی و صادرات خارجی
شناسایی و معرفی ظرفیت های دامپزشکی و تولیدی داخلی  

بررسی مشکالت و معضالت تولید و اشتغال
جلب توجه مسئوالن، کارشناسان و برنامه  ریزان جهت اصالح 

مشکالت 
ایجاد ارتباط مستقیم میان عرضه کنندگان، خدمات دهندگان 

و مصرف کنندگان

نمایشگاه حیوانات و محصوالت،
 لوازم و خدمات دامپزشکی وابسته

زمان: 
10 تا 13 آبان 1397 

مکان:
 تهران ، ابتدای بزرگراه خلیج فارس، نمایشگاه 

بین المللی شهر آفتاب

و  اهلی خدمات  المللی حیوانات خانگی و  بین  نمایشگاه  اولین  برگزاری 
صنایع دامپزشکی دام کوچک (Iran Zoomark 2018( ، تالشی است 
در جهت ایجاد تعامل و هم افزایی میان فعاالن داخلی و بین المللی این 
صنعت و نیز معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در 

داخل و خارج از کشور .
با کمال افتخار و تجربه گذار از یک دهه نوآوری در راه  اندازی رویدادهای 
و  صنایع  ملی  نمایشگاه   متوالی  دوره  پنج  برگزاری  و  پت  صنعت  ملی 
خدمات دامپزشکی دام کوچک بر آن شده  ایم در راستای حمایت از تولید 
و  دامپزشکی  صنعت  صادرات  و  فروش  بازار  به  کمک  و  ملی  اشتغال  و 
حیوانات خانگی کشور نخستین نمایشگاه بین المللی را با دعوت از تمامی 
دامپزشکان، تولیدکنندگان، خدمات دهندگان، مراکز تشخیص، درمان و 

عرضه  کنندگان گرانقدر برگزار نماییم.

اهداف و
 ضرورت های برگزاری



رویدادهای اصلی نمایشگاه

نمایشگاه حیوانات و محصوالت،
 لوازم و خدمات دامپزشکی وابسته

فستیوال زیباترین قناری ایران فستیوال کودک و اسب پونی فستیوال آکواریوم و ماهیان زینتی

کارگاه های آموزشی اصول
 نگهداری و پرورش

مراسم افتتاح و اهدای تندیس ها

فستیوال خرگوش  های پرورشی و
 جوندگان خانگی

کارگاه ارزیابی گربه ایرانی 
)Persian Cat(

نمایش و معرفی سگ های سازمانی 
و نگهبان



خرده فروشان حیوانات خانگی، لوازم و خوراک حیوانات اهلی از سراسر کشور 
مالکان حیوانات، مربیان و دست اندرکاران مراکز نگهداری و تیمار

دامپزشکان، دانشجویان، مدیران شرکت ها و کلینیسین ها
عموم عالقمندان و خریداران حیوانات اهلی، محصوالت و تجهیزات وابسته

کارشناسان و فعاالن تبلیغات، رسانه و مطبوعات، اتحادیه ها و انجمن ها
مدیران کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس، شورای شهر، شهرداران و وزارت جهاد کشاورزی

خدمات دامپزشکی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت دارویی، 
کلینیک های  و  بیمارستان ها  آزمایشگاهی،  لوازم  بهداشتی،  مواد  واکسن، 

دامپزشکی، خدمات درمان و مراکز تشخیص بیماری 
فرآورده ها و خوراک شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت غذایی 
دام  تغذیه  و  مشاوره  کنستانتره  ها،  ها،  مکمل   حیوانات،  جیره  نویسی  و 

کوچک
موسسات  آموزشی،  های  فعالیت  ها،  دانشگاه  شامل  پژوهش  و  آموزش 

تحقیقاتی، آموزشگاه ها
پرورش و تولید حیوانات اهلی، خانگی، پرندگان زینتی، ماهیان آکواریومی، 

اگزوتیک ها
عرضه و فروش تجهیزات و خدمات متشکل از تولیدکنندگان، واردکنندگان 
و فروشندگان محصوالت، البسه، لوازم و خدمات، پت شاپ  ها، فروشگاه  ها 

و ارائه دهندگان حقیقی و مجازی، اینترنتی، عوامل حمل و نقل  
کارآفرینان و سرمایه گذاران شامل مراکز مالی، بازرگانی و سرمایه گذاری، 

صاحبان ایده و کارآفرینی 
خدمات فرهنگی از جمله نشریات، رسانه  ها، حوزه نشر و فرهنگ دامپزشکی 

و حیوانات
نهادها و سازمان ها شامل متولیان دولتی، خصوصی، عمومی و مردم نهاد 

حوزه دامپزشکی و حیوانات

گروه های کاالیی
 و خدماتی نمایشگاه

گروه بازدیدکنندگان تخصصی
 



تدابیر اطالع رسانی وتبلیغات
در  نمایشگاه  اخبار  ای  رسانه  انتشار 

مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت ها
بیلبورد و استرابورد تبلیغاتی در سطح شهر

آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار
آگهی درمجالت تخصصی دامپزشکی

ارسال SMS عمومی برای شهروندان              
پوستر  شامل  چاپی  اوراق  توزیع  و  انتشار 

و تراکت
برای  مستقیم  نمابر  و  دعوتنامه  ارسال 

مخاطبان و مدعوین
اجتماعی  شبکه  و  اینترنتی  سایت 

نمایشگاه

غرفههای معمولی و ردیفی )Linear stand( بدون تجهیزات/ همراه با پکیج خدمات: هرمترمربع 180/000 تومان هزینه غرفه ها
)فضای غرفه هرمتر مربع 115/000 تومان + پکیج خدمات هر متر مربع 65/000 تومان (

غرفه های معمولی همراه با تجهیزات)غرفه پیش ساخته، میز و صندلی، موکت، روشنایی(/ همراه با پکیج خدمات 
هر مترمربع 220/000 تومان

)فضای غرفه هرمتر مربع 115/000 تومان + پکیج خدمات هر متر مربع 105/000 تومان (

غرفه های جزیره ای، شبه جزیره،  بلوکی/همراه باپکیج خدمات ویژه: هرمتر مربع  280/000 تومان
 )فضای غرفه هرمتر مربع 115/000 تومان + پکیج خدمات هر متر مربع 165/000 تومان(



نحوه اختصاص
 تخفیف مالی

تکمیل و ارسال فرم ثبت نام 
تکمیل و اجرای صورتحساب مالی 

جانمایی غرفه درخواستی
دریافت تاییدیه دبیرخانه اجرایی ستاد 

برگزاری 

مراحل ثبت نام

غرفه های با متراژ 90 متر مربع
قراردادهای مشمول تسویه نقدی

قرارداد اسپانسرهای نمایشگاه که تا تاریخ 20 شهریور 
1397 نهایی و جانمایی شوند

      شامل تخفیف 5 تا 15 درصد خواهد بود.



متراژ غرفه مورد سفارش:.......... مترمربع
بهره برداری از خدمات اسپانسرشیپ، تبلیغات و برندینگ به شماره کدهای ذیل

..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................... ......................................................................................................................................................................................

· انجام و ارائه خدمات تعهد شده طبق سفارش فوق الذکر مورد تعهد برگزارکننده خواهد بود.	

· سفارش دهنده بایستی حسب مقررات و ضوابط اعالمی ستاد برگزاری نسبت به انجام تعهدات و تسویه حساب مالی به منظور 	
طی شدن کامل مراحل ثبت نام، جانمایی غرف و دریافت تاییدیه اجرایی دبیرخانه اقدام نماید.

· هرشرکت کننده نمایشگاه صرفا می تواند یک نماینده رسمی و تام االختیار به عنوان جایگزین خود معرفی نماید و مسئولیت 	
تصمیمات و اقدامات ایشان برعهده متقاضی خواهد بود

· شماره حساب رسمی ستاد برگزاری نمایشگاه: 	

 IR02 0690 0168 0100 0308 2120 02  بانک ایران زمین  شماره حساب168103082122 و شبا

) دبیرخانه اجرایی به نام آقایان محسن ضیایی و شهرام باقری(

خدمات درخواستی متقاضی

مالحظات

نام کامل شرکت / برند ........................................................... نام و نام خانوادگی مدیرعامل:..................................................

موضوع فعالیت................................................................... شماره ثبت / کد ملی......................................................................

نام نماینده تام االختیار در نمایشگاه........................................................... تلفن همراه...........................................................

تلفن همراه مدیرعامل........................................... تلفن و نمابر شرکت ..................................وب سایت ................................ 

ایمیل....................................... نشانی کامل و کدپستی.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

اینجانب ..........................................مدیرعامل/ نماینده شرکت................................... با آگاهی و قبول کلیه اطالعات و 
ضوابط ثبت نام و مقررات برگزاری نمایشگاه )مندرج در دفترچه و سایت(، ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط مربوطه، 

درخواست مشارکت در نمایشگاه بین المللی نامبرده را دارم. 

                                                                         مهر و امضاء.............................

مشخصات متقاضی

فرم ثبت نام



خدمات برندینگ واسپانسرشیپ

و  تبلیغاتی  خدمات  دریافت  عالقمند  و  متقاضی  های  شرکت 
اسپانسرینگ ، می توانند از طریق تلفن دبیرخانه اجرایی نسبت به 

دریافت جزئیات و عقد قرارداد با نمایشگاه اقدام نمایند.

کتاب نمایشگاه

تبلیغات محیطی و شهری

تبلیغات رسانه ای 

برندینگ و تشریفات

اقالم و هدایای تبلیغاتی





      ستاد برگزاری : تهران . خیابان شهید بهشتی . مفتح شمالی .نبش دهم .پالک 2 

www.persiapetexpo.com
iranzoomark@gmail.com

@iranzoomark
          88501876- 88172089 - 88762331  
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