بزرگترین رویداد صنعت سیمان ایران در
نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان (بازار ،صادرات ،تجهیزات و ماشین آالت ،محیط زیست)
محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان
 8لغایت  11شهریور ماه 1396
 اطالعات کلی نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان (بازار ،صادرات ،تجهیزات و ماشین آالت ،محیط زیست)
زمان برگزاری 8 :لغایت  11شهریور ماه 96

نوع نمایشگاه :بینالمللي -تخصصي

ساعات بازدید16 : :الي 22

مکان برگزاری :محل نمایشگاه های بین المللي اصفهان

فضای تحت پوشش 5000:متر مربع

برگزارکننده :شركت رستاک پادویژن

حمایت کنندگان :وزارت صنعت  ،معدن  ،تجارت
نشانی برگزار کننده

تهران -خیابان مطهری -خیابان سهروردی جنوبی -خیابان اورامان-پالک -6طبقه ا

شماره تماس و دورنگار

021-88346455-7

وب سایت و پست الکترونیک
بخش های نمایشگاه

Exhibition.cement@gmil.com

معرفي كارخانجات سیمان و پروژه های در دست احداث  -مهندسان مشاور :مشاور سازه-
مشاوره صنعتي -خدمات مهندسي  -مشاورین و خدمات مهندسي ( ساختمان های صنعتي-
ساختمان های اداری)خدمات مدیریت و اطالع رساني و بازرسي  -ماشین سازان  -تاسیسات:
آبرساني و تهویه -هوای فشرده -فیلتراسیون  -برق و كنترل -ابزار دقیق و اتوماسیون -لوازم
آزمایشگاهي  -تجهیزات ،قطعات و مواد صنعتي  -قطعات ریخته گری ،مواد نسوز ،روانسازها،
كیسه سیمان ،قطعات یدكي و ابزار های صنعتي  -معادن سیمان  -خدمات و تجهیزات -
ماشین آالت -محیط زیست – انرژی و بهره وری -خدمات و بازرگاني -صادرات و بازار-
تعمیرات و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت كارخانجات سیمان و صنایع وابسته و فرصت های
سرمایه گذاری

هزینه مشارکت به ازای هر مترمربع غرفه نمایشگاهی:



شرکتهای داخلی  :غرفه با تجهیزات متعارف (حداقل  12مترمربع) 1/500/000 :ریال



شرکتهایی که نمایندگی شرکت خارجی هستند  :غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش
ساخته ( 70%ریالی هر مترمربع  1/500/000ریال و  %30ارزی هر متر مربع  200یورو ) (حداقل  12متر مربع) +
 9%مالیات بر ارزش افزوده

تجهیزات متعارف نمایشگاه شامل پانل بندی اطراف ،موکت کف ،سردرب نویسی غرفه ،یک عدد پریز برق ،روشنایی
یک میز و دو عدد صندلی
ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان(بازار ،صادرات ،تجهیزات و ماشین آالت ،محیط زیست)

آدرس :تهران -خیابان مطهری -خیابان سهروردی جنوبی -خیابان اورامان – پ  -6طبقه اول
تلفن 88346455 -7 :داخلی 2
فاکس 88346457 :داخلی 8

وب سایتwww.rastak-expo.com :
پست الکترونیکیExhibition.cement@gmil.com :

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در نمایشگاه با شماره 09120295784سرکارخانم باقری تماس حاصل فرمایید.
تهران -خیابان مطهری -خیابان سهروردی جنوبی -خیابان اورامان-پالک -6طبقه ا

تلفکس 88346455-7 :داخلی 2
Email:Exhibition.cement@gmil.com

