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نهایی برپایی اولین دوره نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، گزارش 
 IWEX 2018ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

 ایران، تهران، محل نمایشگاه هاي بین المللی شهر آفتاب

 1397آذر  17الی  14

 

 

 

 اجرا توسط: شرکت نیکا شایستگان تیس
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 طالعات کلی نمایشگاها

 اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آالت و تجهیزات وابسته عنوان نمایشگاه :

 )2018دسامبر  08الی  05( 1397آذرماه  17- 14 : تاریخ برگزاري

       تیس نیکاشایستگان شرکت :کننده و مجري  برگزار

  17الی  10 ساعت کار نمایشگاه :

   مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب :ناظر 

 01/10/1397 : ارشتاریخ تنظیم گز
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 گروه هاي کاالیی ارائه شده در نمایشگاه:

گروه بازیافت خودروهاي فرسوده، گروه بازیافت پسماندهاي نفت، گاز و ، روه تجهیزات و ماشین آالت بازیافتگ

ورمی کامپوست) ، گروه بازیافت پسماندهاي فلزي،  -پتروشیمی، گروه بازیافت پسماندهاي ارگانیک (کمپوست

 -کارتن -پت)، گروه بازیافت پسماندهاي سلولزي (کاغذ -پالستیک -گروه بازیافت پسماندهاي پلیمري (الستیک

چوب)، گروه بازیافت پسماندهاي شیشه اي، گروه بازیافت باتري هاي فرسوده، گروه بازیافت قطعات  -مقوا

ط گروه تأمین کنندگان مواد بازیافتی، محی، يخدمات شهرالکتریکی و الکترونیکی، گروه بازیابی آب و فاضالب، 

 زیست، سایر

 

 نمایشگاه: تعداد بازدیدکنندگان

 نفر از متخصصین 2208نفر شامل  4210

 کانال تلویزیونی 3انتشارات،  15خبرنگار،  25بالغ بر 
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 کشور 5دار از غرفه 92تعداد غرفه داران : 

 شرکت 73تعداد مشارکت کنندگان ایرانی: 

 شرکت 19تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 
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 : شامل شده انجام اقدامات خالصه

 
ینترنتی از ا ثبت نام شرکت کنندگان به صورت :یش ثبت نام و ثبت نام نهایی) پ(زمان و چگونگی ثبت نام انترنتی  -1

  آغاز شده و تا اوایل شروع نمایشگاه پیوسته در حال انجام بود. 1396اسفند ماه 
 

 : براي فروش غرفه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتابرعایت تعرفه هاي مصوب -2

 ریال 1/  100/  000 مترمربع هر  >>مترمربع )   24 تجهیزات (حداقل بدون سرپوشیده فضاي

 ریال 1/  400/  000 مترمربع هر  >>مترمربع )   12 تجهیزات (حداقل با سرپوشیده فضاي

 باشد. می غرفه موکت و کتیبه صندلی، و میز نور، برق، پریز بندي، پارتیشن شامل تجهیزات

 ریال 700/  000 مترمربع هر مترمربع 30 حداقل تجهیزات بدون باز فضاي در غرفه

 .باشد می مصرفی برق هزینه الحساب علی احتساب با مربع متر هر ازاي به مذکور نرخهاي :توضیح*
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اطالع رسـانی از طریـق تمـامی شـبکه هـاي اجتمـاعی از جملـه کانـال هـاي            : وضعیت اطالع رسانی و تبلیغات-3 

ـ  زمینـه هـاي مـدیریت پسـماند و بازیافـت،محیط زیست،بهداشـت و       در هـاي تبلیغـاتی    لاتلگرامی شرکت کنندگان  و کان

 گرفت.ایمنی و مواردي مشابه به صورت آنالین هر روزه انجام می

هـاي  بیلبـورد   از طریـق  1397گرفـت ، در آبـان مـاه    تبلیغات نمایشگاه عالوه بر این که در این شبکه ها و کانال ها انجام مـی 

(تصـویر   گراه هاي استان تهران و در برخی اسـتان هـا از جملـه اصـفهان نیـز رونمـایی شـد.        تبلیغاتی در اکثر اتوبان ها و بزر

 .)است در ادامه قرار گرفتهبیلبورد ها 

 

 

 :خارجی وداخلی مفید نمایشگاهی به تفکیک  متراژ فضاي -4 

  متر 438متر           متراژ شرکت کنندگان خارجی :  4291متر          متراژ شرکت کنندگان داخلی :  4729متراژ کل : 
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  تعداد شرکتهاي مشارکت کننده در نمایشگاه :-5 

  19:  تعداد شرکتهاي خارجی    73: تعداد شرکتهاي داخلی  

 

 تعداد غرفه داران: -6

 کشور 5غرفه دار از  92

  :نمایشگاه  سالنهاي تحت پوشش-7 

 .قرار گرفت به مدت چهار روز نمایشگاهی در اختیار شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان   A6و   A5سالن هاي

 

 

 

 

 : تعداد کشورهاي مشارکت کننده در نمایشگاه بصورت پاویون کشوري-8  

متر مربع و  سایر کشور هـا بصـورت غرفـه هـاي مسـتقل در نمایشـگاه حضـور پیـدا          270کشور چین با تشکیل پاویون به متراژ 

 .کردند

  : جهت بازدید از نمایشگاه تعداد هیات هاي پیش بینی شده-9  

 دعوت از هیأت هاي تجاري از کشورهاي مختلف بخصوص عراق، ترکمنستان، ترکیه از طریق ارسال نامه انجام شده بود.
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