
 

 محترم کنندگان مشارکت

 با سالم

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی  مؤثر و کیفیت با برگزاری منظور به نمایشگاه برگزاری ستاد ریزی برنامه به توجه با رساند می استحضار به احتراما   

 باشد. می ذیل بشرح ها صورتحساب در مندرج مذکور نمایشگاه اختصاصیامکانات  و الزامی امکانات شرحقطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 

  نمایشگاه امکانات الزامی
المللی بین نمایشگاه کنندگان بازدید نام ثبت( ۱   

ها غرفه مصرفی برق( ۲   

نمایشگاه کنندگان بازدید و کنندگان مشارکت مخصوص رایگان پارکینگ تأمین( ۳   

نمایشگاه کنندگان بازدید جابجایی منظور به برقی ماشین تأمین( ۴   

پالستیک روکش و نمایشگاه های راهرو موکت نصب تأمین،( ۵   

نمایشگاه داخل محیط رسانی اطالع بنرهایسردرب ها و  نصب( ۶   

  کرونا ملی ستاد بهداشتی های پروتکل رعایت منظور به بهداشت تیم استقرار( ۷ 

  ها سالن ورودی عفونی ضد های تونل( ۸ 

پوشش تحت باز فضای و نمایشگاهی های سالن بیمه( ۹   

نمایشگاه محیط و ها سالن نظافت( ۱۱   

ها سالن مدیران اجرایی، عوامل نمایشگاه، فنی ناظرین های تیم استقرار( ۱۱   

ها سالن پلمپ زمان در سالن داخل های غرفه و ها سالن امنیت حفظ و حراست تأمین( ۱۲   

ترافیک شورای دستور حسب کنندگان بازدید و داران غرفه جابجائی تسهیل منظور به نمایشگاه پایانی ساعات در شهری اتوبوس تأمین( ۱۳   

اینترنت و رسانی اطالع منظور به گوینده و ها سالن صوتی سیستم( ۱۴  

( لوح تقدیر با جلد گالینگور برای مشارکت کنندگان ۱۵  

ستاد خبری و پوشش رسانه ای نمایشگاه( ۱۶  

، نقشه راهنما، کارت پارکینگ، طلق و بنده از قبیل پوستر، کارت غرفه دار، کارت دعوتقالم مطبوعات نمایشگااتوزیع و  چاپ( ۱۷  

مستند سازی نمایشگاه شامل قیلم و عکس، تدوین، کلیپ قبل و بعد نمایشگاه( ۱۸  

 امکانات اختصاصی نمایشگاه

 نام و مشخصات شرکت در سی دی یا کتاب مخصوص نمایشگاه درج( ۱ 

 به منظور معرفی نمایشگاهفضای مجازی تولید محتوی در و اطالع رسانی ( ۲ 

 واتساپ و تلگرام( ( معرفی شرکت های حاضر توسط خبرنامه پوشش های سطحی و کانال ها )اینستاگرام،۳ 

 بوسیله پست سفارشیدعوت از مدعوین ویژه و ارسال کارت دعوت ( ۴ 

 تیم مستندسازی و تصویربرداری از نمایشگاه( ۵ 

 ، تبلیغات در رسانه های مکتوب و دیجیتالمایشگاه از قبیل پرتابل های شهریاطالع رسانی و تبلیغات ن( ۶ 

   کارگاه های آموزشی مرتبط با عنوان نمایشگاهبرگزاری ( ۷

 ساخت تیزر نمایشگاه( ۸

 نتی نمایشگاه و سامانه ثبت نام ( ایجاد وبگاه اینتر۹

 چاپ ویژه نامه نمایشگاه (۱۱

 ( برگزاری نشست های تجاری۱۱
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0011 قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تعهدنامه امکانات الزامی و اختصاصی نمایشگاه   


