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نشـانی دبیرخـانه:

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم

021 - 881 79 تلفکس: 790

دوازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمــایه گـذاری کشــور 
هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بـانـک، بیمـه و خصوصـی  سـازی

مركز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی كیش
19 لغایت 22 آبان ماه 1399

مشخصات شرکت کننده

هزینه غرفه

فرم ثبت نام

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

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

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

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

     ضمن پذیرش قوانین و مقررات عمومی نمایشگاه، متقاضی حضور در نمایشگاه بین المللی KishINVEX 2020 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

100 یورو2/000/000 ریال....................................24 متر مربعغرفه ساخته شده با تجهیزات متعارف*

---1/800/000 ریال....................................24 متر مربعفضای بدون غرفه و تجهیزات )فقط زمین(

---1/000/000 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 دوازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هفتمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانــک، بیمه و خصوصی ســازی، نسبت به پر نــمودن فرم ذیل و ارســال به دبیرخانه نمایشگاه به شماره تلفکس

88179790-021 )15خط( اقدام فرمائید.
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نامگـذاری سـال 1399 بـه نـام سـال جهـش تولید کـه در امتداد شـعار رونق تولید سـال گذشـته می باشـد ، ضـرورت توجه و اهتمام بیشـتر 
فعـاالن اقتصـادی کشـور را بـه جهـت تحقـق ایـن هـدف بیـش از پیـش نمـوده اسـت. بی تردیـد دسـتیابی به ایـن هـدف در محیط بـا ثبات 
اقتصـادی، فضـای کسـب و کار مسـاعد، نظـام تامیـن مالـی کارا و سیاسـتگذاری های هوشـمندانه و بـا تقویـت و حمایت از بخش های پیشـرو 

اقتصـادی کشـور، زنجیره هـای تولیـد، سـرمایه گـذاری بیشـتر و نـوآوری در بخش هـای مختلـف اقتصادی امـکان پذیر خواهد شـد.
نظام اقتصادی کشـور متشـکل از بخش های دولتی و خصوصی که در سـال های گذشـته نیز علیرغم بحران های بسـیار، دسـتاوردهای بزرگی 
را رقـم زدنـد، بـا افزایـش تعامـالت و همـکاری ، انجام اصالحات الزم در سیاسـتگذاری ها و توجه بیشـتر بـه نظرات کارشناسـان و متخصصان، 

زمینه هـای تقویـت بنیـه تولید، افزایش تاب آوری اقتصاد و هموار شـدن مسـیر رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور را فراهـم خواهند آورد.
از سـوی دیگر شـرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران و جهان در ابتدای سـال و تاثیر محسـوس بحران ناشـی از کرونا بر بدنه اقتصاد کشـورمان، 
اهـداف در نظـر گرفتـه شـده را بـا چالش هـای بزرگـی مواجـه نموده که بـرای رفع آن نیـاز به  برنامـه ریزی های دقیق تـر و عـزم و اراده جدی 

دسـت اندرکاران و تصمیم سـازان اقتصاد کشـور می باشد.
دوازدهمیـن نمایشـگاه معرفـی فرصت هـای سـرمایه گذاری کشـور و هفتمیـن نمایشـگاه بین المللـی بورس، بانـک، بیمه و خصوصی سـازی 
- kishINVEX 2020 - مشـارکت بخش مهمی از سـاختار اقتصادی و سـرمایه گذاری کشـور، حضور مسـئولین، کارشناسـان و صاحبنظران 
اقتصـادی، برگـزاری نشسـت های تخصصـی و همایش هـای جانبی با محور هـا و موضوعات روز اقتصادی، برگزاری جلسـات متعـدد همتایابی و 
مذاکـرات تجـاری، حضور نمایندگان کشـورها و شـرکت های خارجی و تشـکیل نمایشـگاه بـا حضور بازیگـران موثر اقتصادی کشـور در فضای 
تخصصی و مسـاعد جزیره کیش فرصت مناسـبی را جهت حرکت در مسـیر تحقق اهداف مورد نظر در سـال جهش تولید فراهم آورده اسـت.

    بین المللی تخصصینوع نمایشگاه

   19 لغایت 22 آبان ماه 1399زمان برگزاری

   جزیره کیش -  مرکز نمایشگاه های بین المللی مکان برگزاری نمایشگاه

    5 بعد از ظهر تا 10 شبساعات بازدید نمایشگاه

مکان برگزاری همایش ها و 
    جزیره کیش -  مرکز همایش های بین المللینشت های تخصصی

    10 صبح تا 2 بعد از ظهرساعات برگزاری همایش ها

   شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزارکنندگان

     دفتر تهران: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم نشانی دبیرخانه
     دفترکیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203   
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درباره کیش اینوکس 2020 

اطالعات  نمایشگاه


