اطالعات زیر برای تمامی مکاتبات رسمی و درج در موارد رسمی استفاده میگردد :

 .1غرفه دار :
تلفن

نام شرکت  /سازمان
آدرس وب سایت جهت درج در تبلیغات
آدرس لینک وب جهت درج در وب سایت
آدرس پست الکترونیکی
نام و نام خانوادگی

سمت  /بخش

به نمایندگی
آدرس پستی
نام و نام خانوادگی
مشخصات نماینده
جهت هماهنگی ها

سمت  /بخش

آدرس پستی
تلفن

فکس

پست الکترونیکی
نام جهت مخاطب
فاکتور رسمی
مشخصات جهت
صدور فاکتور رسمی

نام و نام خانوادگی

سمت  /بخش

آدرس پستی
تلفن

فکس

 .2مشخصات غرفه
در صورتی که موضوع فعالیت غرفه دار جزء موارد تایید شده در نمایشگاه نباشد ،درخواست حضور در نمایشگاه مورد قبول نمیباشد.

هزینه برای  1غرفه (با ابعاد 5متر *  4متر)  20متر
مربع

تعداد غرفه ها

جمع هزینه غرفه ها

تاریخ برنامه ریزی شده برای
پرداخت

 120/000/000ریال (بدون احتساب مالیات)
همراه با اجاره غرفه نمایشگاهی موارد مندرج در پیوست یک (بسته خدمات استاندارد) این قرارداد ارائه میگردد که جزء الینفک این قرارداد میباشد.

در صورتی که جزء شرکت های دانش بنیان/استارت آپ میباشید میتوانید از این گزینه استفاده نمایید ،برای تایید ماهیت شرکت دانش بنیان اسناد و مدارک قانونی را ضمیمه
نمایید.

هزینه برای  1غرفه (با ابعاد  3متر *  3متر)

تعداد غرفه ها

جمع هزینه غرفه ها

تاریخ برنامه ریزی شده برای
پرداخت

 54/000/000ریال (بدون احتساب مالیات)

 .3نوع غرفه درخواستی (حداقل یک مورد را انتخاب نمایید)
غرفه های شبه جزیره ای (عدد زوج  ،تعداد  4غرفه و یا بیشتر)

غرفه های داخلی  /کناری
غرفه های جزیره ای ( 10غرفه و یا بیشتر ) – طول (

) متر  .عرض (

) متر

جهت مشاهده نوع سازه ها و امکانات موجود در هر نوع سازه به راهنمای غرفه داران مراجعه نمایید.

نوع سازه

حداقل تعداد
غرفه ها

قیمت به ازاء هر واحد غرفه

استاندارد

1

( 55/000/000ریال)

ممتاز

4

( 80/000/000ریال)

حرفه ای

4

( 120/000/000ریال)

تعداد غرفه درخواستی
(منطبق با تعداد مندرج در ماده  – 2مشخصات غرفه)

 .3شرح در خصوص شرکت و غرفه دار (حداکثر  100کلمه) * جهت درج در وبسایت رسمی نمایشگاه

هزینه ساخت غرفه (ریال)
(ریال)
(ریال)
(ریال)

 .4گروه های نمایشگاهی
ماهیت غرفه دار :
تولید کننده
طراح/تیم مهندسی

توزیع کننده/وارد کننده
دولتی

موسسه/سازمان
مصرف کننده نهایی

نشریه
دانشگاه/گروه آموزشی

شرکت دانش بنیان
سایر موارد

لطفا حوزه فعالیت خود را مشخص نمایید :
 .1انوماسیون و ربات های صنعتی

 .2لجستیک و ربات های حمل و نقل بار

 1.1اتوماسیون و خودکار سازی صنایع

 .2.1سیستم ها و ربات های جابجایی اجسام

 .1.2اتوماسیون و خودکار سازی منازل و ساختمانها

 .2.2سیستم های خودکار انبار های کاال

 .1.3خودکار سازی آزمایشگاه ها

 .2.3سیستم نوار نقاله خودکار

 .1.4چاپ سه بعدی

 .2.4سیستم های ذخیره سازی و بازیابی خودکار

 .1.5سایر موارد .......................................

 .2.5سایر موارد................................................

 .3سیستم های خودکار خودران و کنترل از راه دور
 .3.1سیستم های زمینی
 .3.2سیستم های پروازی (پهبادها)
 .3.3سیستم های شناور روی آب
 .3.4سیستم های زیر دریایی
 .3.5فضا نوردی و صنایع هوا/فضا
 .5صنایع رباتیک پزشکی
 .5.1ربات های جراح

 .4آموزشی
شامل گروه های زیر میباشد :
 سیستم های آموزشی مبتنی بر STEM ربات های دستیاری آموزشی ربات های آموزشی کودکان و نوجوانان -سیستم های آموزشی نرم افزاری رباتیک

 .5.2ربات های توانبخشی
 .5.3ربات های پزشکی از راه دور
 .5.4ربات های دستیار بیمار
 .5.5اندام های مصنوعی رباتیک
 .5.6سایر موارد
 .7ربات های مصرفی

 .6واحد های تحقیقاتی و دانشگاهی
 .6.1دانشگاه و مرکز آموزشی

 .7.1کمکی و داخلی

 .6.2موسسه

 .7.2اسباب بازی

 .6.3آزمایشگاه خصوصی  /تخصصی

 .7.3ربات های خدمات عمومی و اجتماعی (راهنما)

 .6.4سایر موارد

 .7.4ربات های ارتباط از راه دور

 .7تعداد دعوت نامه مورد نیاز (رایگان)
تعداد دعوت نامه بازدید
کنندگان

به زبان انگلیسی :

تعداد پاکت دعوتنامه

به زبان فارسی :
( پاکت دعوتنامه به هر دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ میشود).

 .8مشخصه های فنی اقالم غرفه دار :
حد اکثر وزن اقالم غرفه دار

حداکثر ارتفاع اقالم غرفه دار

کیلوگرم

متر

با امضاء ذیل این برگه (ها) تمامی موارد ذکر شده و شرایط و مندرجات ذکر شده در این برگه ها را تایید مینمایم.

...........................................................................................

تاریخ و مکان

..........................................................................................

مهر و امضاء

فرم درخواست اولیه
لطفا بخش های مربوط به خود را در خصوص نحوه و زمان بندی و تصمیمات خود جهت حضور در اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران
(آیرکس) مشخص نمایید و آن را توسط فکس و یا پست الکترونیک برای ما ارسال نمایید .همکاران ما آمادگی پاسخگویی هرگونه سئوال فنی
شما را در زمینه این نمایشگاه دارند.
* در صورتی که فرم اصلی را تکمیل مینمایید ،نیاز و الزامی به تکمیل این فرم ندارید.

در خصوص اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران (آیرکس )2019
ما متقاضی حضور در نمایشگاه با ( ) غرفه هستیم .و فرم اصلی حضور در نمایشگاه را در حدود تاریخ (
هنوز تصمیم مشخصی در خصوص تعداد غرفه ها نگرفته ایم .احتماال با ( ) غرفه حضور خواهیم داشت.
) تکمیل و ارسال مینماییم.
تصمیم نهایی و فرم اصل ی حضور در نمایشگاه را در حدود تاریخ (
اطالعات بیشتری میخواهیم.
تمایلی به شرکت در این رویداد نداریم.

FAX: +98- 21- 47620050

) تکمیل و ارسال مینماییم.

E-mail: info@iirex.ir

شرکت  /سازمان
نام و نام
خانوادگی

سمت

آدرس
شخص جهت ارتباط

تلفن

فکس

ایمیل
وب سایت

* Application Deadline July 25, 2019

• تاریخ برگزاری  9 :الی  12آبان سال 1398

• محل برگزاری  :محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران

پیوست شماره یک
بسته خدمات استاندارد  /الزامی :
 -1استفاده از سالن های جلسات و قراردادی
 -2خدمات پذیرایی کارکنان مستقر در غرفه (هر غرفه  3نفر) (شامل نهار ،میان وعده ،نوشیدنی گرم و سرد)

 -3تامین اقالم پذیرایی استاندارد در غرفه – به صورت روزانه (مصرفی)
 -4ارائه خدمات تشریفات غرفه داران
 -5درج در کتاب نمایشگاهی – طبق تعرفه کتاب نمایشگاهی
 -6ارائه تندیس و تقدیرنامه حضور در نمایشگاه
 -7ارائه خدمات حمل و نقل ویژه غرفه داران
 -8ارائه فضای پارکینگ ویژه غرفه داران

بسته خدمات اختیاری/انتخابی :
(به قیمت پایه هر غرفه  20متر مربع ،مبلغ  7میلیون تومان اضافه میگردد) و به قیمت پایه هر غرفه  9متر مربع 4 ،میلیون تومان اضافه میگردد)
 -1در صورت نیاز ارائه خدمات ویژه اقامتی و مسافرتی به غرفه داران
 -2اخذ مصاحبه های تصویری و گزارش های رسانه ای ویژه در زمان برگزاری رویداد (مستند سازی)
 -3معرفی مشتریان  b2bجهت غرفه داران
 -4دسترسی به خدمات کارگاه های معرفی محصوالت با تخفیف
 -5خدمات مشاوره حقوقی تجاری
 -6خدمات مشاوره اقتصادی و بازرگانی
 -7دسترسی به مترجم زبان و خدمات ترجمه نمایشگاهی در صورت نیاز
 -8دعوت گروه های بازدید کنندگان و برخی هیات های تجاری و  ...به بازدید از غرفه های مطرح و قابل توجه و پوشش رسانه ای آن
 -9ارائه نمایشگر ویدئویی و برخی دیگر تجهیزات رسانه ای ویژه غرفه ها

