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هزينه غرفه

 نام کامل شرکت: .............................................................................................. نشانی پستی: ..........................................................................................................

 کد پستی: ....................................................................  تلفن: .................................................................. دورنگار: .........................................................................

سایت اینترنتی: ............................................................................................................... پست الکترونیک:  ....................................................................................

نام مدیرعامل:  ................................................. نام و سمت فرد مسئول:  .............................................................. شماره همراه:  ................................................

     متقاضی حضور در نمایشگاه بین المللی IranIMEX2019 می باشم.
                                                                                                                                                     مهر و امضا شرکت  

 لطفا متراژ غرفه مورد نیاز خود را در جدول ذیل مشخص فرمایید:

حداقل متراژ قابل نوع غرفه
فضای مورد نیازواگذاری

اجاره بهای غرفه به ازاء هر متر مربع  

ارزیریالی

350 یورو1/950/000 ریال....................................24 متر مربعغرفه ساخته شده با تجهیزات متعارف*

 ---1/850/000 ریال....................................24 متر مربعفضای بدون غرفه و تجهیزات )فقط زمین(

-800/000 ریال....................................40 متر مربعفضای باز

* تجهیزات متعارف شامل: 
    پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی غرفه، دو عدد پریز برق، روشنایی، دو عدد میز و 4 عدد صندلی به ازاء هر 24 متر مربع غرفه می باشد.

خواهشمند است جهت دریافت اطالعات تکمیلی جهت حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی، نسبت به پر 
نــمودن فرم ذیل و ارســال به دبیرخانه نمایشگاه به شماره تلفکس 88179790-021 )15خط( اقدام فرمائید.

مشخصات شرکت کننده

نام فرم ثبت 
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جمهوری اسالمی ایران با در اختیار داشتن موقعیت های ژئواکونومیک در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر یکي از بزرگترین بازارهای 
صنایع دریایی منطقه و جهان بشمار مي آید، بطوریکه در حال حاضر و به دلیل قرار گرفتن ایران در دو شاهراه ترانزیتی کریدور شمال جنوب و محور 
ترانزیتی شرق، وجود بیش از 27 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان، دارا بودن نزدیک به 5800 کیلومتر نوار ساحلی با احتساب سواحل جزایر، ده ها بندر 
تجاری و نفتی و همچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دریایی، فرصت های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری را در بخش های خدمات دریایی و بندری، 
دارد. اختیار  در  توریستی  و  دریایی  و جاذبه های گردشگری  تحقیقات  و  آموزش  فراساحل، شیالت،  انواع شناورها، صنایع  تعمیر  و  کشتیرانی، ساخت 

صنایع دریایی ایران از جمله صنایع با سابقه و استراتژیک کشور است که به رغم وجود منابع و ظرفیت های دریایی، هنوز به جایگاه مورد انتظار ارتقاء 
نیافته است. ازهمین رو دولت یازدهم در سال 1395 برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور را تدوین کرده که در آن بازار پیش رو صنایع دریایی تا افق 

1404 پیش بینی و الزامات دستیابی به این بازار بیان شده است.
به طور کلی میتوان صنایع دریایی را به حوزه های متنوعی شامل حمل و نقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، انرژی های تجدیدپذیر، 

صنایع دریایی نظامی، تأمین مواد و تجهیزات، گردشگری، دریایی، شیالت و صنایع وابسته تقسیم بندی کرد.

 بین المللی تخصصینوع نمایشگاه

 25 لغایت 28 آذر ماه 1398زمان برگزاری

 جزیره کیش -  مرکز نمایشگاه هاي بین المللي مکان برگزاری

 5 بعد از ظهر تا 10 شبساعات بازدید 

 شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاري شرکت سرمایه گذاري و توسعه کیش برگزارکنندگان

نشاني دبیرخانه
 دفتر تهران: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم 

 دفترکیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203   

 88179790 - 021 )15خط(     44482066 - 076  )5 خط( تلفکس

 info@iranimex.comایمیل

 www.iranimex.comسایت اینترنتی

یکـی از مهمتریـن رویدادهـای حـوزه صنایـع دریایـی کشـور، نمایشـگاه صنایع دریایـی و دریانـوردی ایران IranIMEX اسـت که با سـابقه بیـش از دو دهه 
برگـزاری، بزرگتریـن رویـداد دریایی کشـور محسـوب می گردد و تاثیر بسـزایی در توسـعه صنایع دریایی کشـور و تبدیل جزیره کیش به مرکـز توجهات داخلی 
و بین المللـی ایـن حـوزه گردیـده اسـت . هر سـاله مشـارکت کنندگان متعـدد داخلـی و خارجی آخرین دسـتاوردهای خـود را در معـرض دیـد بازدیدکنندگان 
پرشـمار ایـن رویـداد قـرار می دهنـد. همچنین فضای مسـاعد جزیره کیش فرصت مناسـبی را جهت مذاکرات تخصصی و گسـترش مناسـبات تجـاری داخلی 
و بین المللـی در حوزه هـای مختلـف صنایـع دریایـی ایـن رویـداد فراهـم آورده اسـت. بـی تردید اهمیت ایـن نمایشـگاه  و ضرورت ارتقـاء کیفی و کمـی آن از 

اولویت هـای متولیـان  و دسـت انـدرکاران حـوزه صنایع دریایی کشـورمان محسـوب می گردد.

اطالعات  نمايشگاه

IranIMEX درباره

 صنایع دریایی و دریانوردی ایران



                                                                         

www.iranimex.com   
info@iranimex.com

     آدرس دبیرخانه:
میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم 
تلفکس:  )15خط( 88179790       

کیش(

   25 لغایت 28 آذرماه 1398 
مرکزنمایشگاههای
بینالمللیجزیرهکیش

یازدهمیننمایشگاهبینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی ایران

 ایجاد ظرفیت هاي جدید به منظور تخلیه و بارگیري کاال و مسافر در بنادر ایران و منطقه
 ،)LPG, LNG( توسـعه و تجهیـز نـاوگان دریایـي ایـران و منطقـه با سـاخت انواع شـناورهاي کانتینـري، فله بر، چنـد منظوره، جنـرال کارگو، گاز بـر 
شـناورهاي مسـافربري و تفریحـي، شـناورهاي خدمـات سـاحلي، خدماتـي، بـارج، لندینـگ  کرافـت، انـواع شـناورهاي صیـادي و ماهیگیـري، انـواع 

شـناورهاي مـدرن، هاورکرافـت، اکرانوپلـن، سـاپالی بوت، کروبـوت، یوتیلیتی بـوت و...
 تعمیـر و نگهـداري و تأمیـن تجهیـزات، سـوخت، مایحتـاج و نیروي انسـاني سـاالنه هـزاران فروند انواع شـناورهاي کوچـک و بزرگ در حـال تردد در 

آبهـاي ایـران سـاخت، نگهـداري و بهره برداري از تأسیسـات فراسـاحلي و میادیـن نفت و گاز ایـران در دریا
 وجود ذخایر آبزیان در آبهاي ایران و پتانسیل هاي فراوان در گردشگري دریایي

 بنادر و کشتیراني
زیر ساخت بندر، توسعه و ساخت بنادر، ترابري بندري، کشتیراني، خطوط و نمایندگي کشتیراني، کلیه تجهیزات و خدمات بندری، تجهیزات ایمني و انبارداري

 صنایع ساخت و تعمیر کشتي

انـواع شـناورهاي کانتینـري، فله بـر، چند منظوره، جنرال کارگو، گازبر )LPG, LNG( ،شـناورهاي مسـافربري و تفریحي، شـناورهاي خدمات سـاحلي 
همچـون الیروب، یدک کش، سـوخت رسـان، گشـت سـاحلي، خدماتي، بـارج، لندینگ کرافت، انواع شـناورهاي صیـادي و ماهیگیري، انواع شـناورهاي 

نظامـي، شـناورهاي مـدرن هاورکرافت، اکرانوپلن، سـاپالی بوت، کروبـوت، یوتیلیتی بوت و...

 صنایع فراساحلي
سکوها و تأسیسات نفت و گاز، تجهیزات انتقال و نصب سکوها، لوله گذاري دریا

 خدمات دریایي و بندري
الیروبي، روشهاي مختلف الیروبي، تجهیزات و ادوات الیروبی، سوخت رساني، تأمین نیروي انساني دریانورد، راهبري و هدایت شناورها در لنگرگاه

 سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات دریایي 
تجهیـزات و وسـایل عرشـه، لنگرهـا و تجهیـزات مربوطـه، مواد آلیـاژي، تجهیـزات حفاظت و نگهـداري، انـواع عایق ها و پوشـش ها، تجهیـزات مخابراتي، 
فنـاوري EPD  و رادارهـا و سیسـتم هاي حسـاس، سیسـتم مانیتورینـگ وکنتـرل، هدایـت و ناوبـري دریایـي، سیسـتم تجهیـزات راهبري، سیسـتم های 

هدایـت کشـتي و کلیـه خدمـات و سیسـتم های سـخت افزاری و نرم افـزاري.

 خدمات مشاوره و مهندسي
طراحـي، مهندسـي و مدیریـت پروژه هـاي دریایي، مهندسـي خرید، مهندسـي دریایي، مشـاوره، آمـوزش و تحقیقات، امـور مالي، تکنولـوژي اطالعات، 

بیمـه، دفاتـر گمرکي، بازاریابـي و بازرگاني

 تحقیقات و آموزش دریایي 
مهندسـي دریا، مهندسـي سـواحل، مهندسـي سـازه هاي دریایي، اقیانوس شناسـي و حفاظت محیط زیسـت، آزمایشـگاه ها و مراکز تحقیقاتي مرتبط با دریا، 
شـیالت، سـنجش و ثبت اطالعات دریایي، تاسیسـات سـاحلي مورد نیاز، سیسـتم ها و تجهیزات اکتشـافات دریایي، سیسـتم ها و تجهیزات تحقیقات دریایي

 قوانین، استانداردها و کنوانسیون های بین المللی
  موسسات رده بندی، کلوپها و موسسات استاندارد

زمینه های مشارکت

فرصت های سرمایه گذاری


