نمایشگاه سیزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه"
با توجه به توانمندیهای شرکتها و سازمانهای پروژه محور ،برپایی نمایشگاه از جمله برنامه های همیشگی
کنفرانس مدیریت پروژه بوده که هر ساله با استقبال خوب مخاطبان مواجه می شود.
این نمایشگاه طی دو روز برگزاری کنفرانس در تاریخ  8و  9بهمن ماه سال جاری ،با هدف برقرای تعامل بین
مخاطبین و شرکتهای برتر پروژه محور ،سازمانهای ارایه دهنده خدمات مدیریت پروژه ،شرکتها و مراکز
آموزشی و تحقیقاتی و ناشران برپا خواهد شد.
با توجه به اینکه شرکت کنندگان در این کنفرانس مخاطبان مؤثر مدیریتپروژه کشور به ویژه مدیران صنایع
بزرگ نفت ،گاز و پتروشیمی ،نیرو ،راه و ساختمان و سازمانهای پروژه محورهستند ،این نمایشگاه فرصت
مناسبی برای ارائه توانمندیهای شرکتها و سازمانهای مختلف به ویژه فعاالن عرصههای زیر است:
 شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایان پروژه محور
 شرکتهای مشاوره مدیریت و مدیریت پروژه
 سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات
 تأمینکنندگان خدمات مالی و ارائهکنندگان خدمات بیمه ای
 مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی
 موسسات فرهنگی و انتشاراتی در زمینه مدیریت و مدیریت پروژه
شرکتها با حضور در این نمایشگاه میتوانند از مزایای زیر بهرهمند شوند :
 آخرین دستاوردهای شرکت خود را در معرض بازدید متخصصان قرار دهند.
 از امکان تعامل و همکاری رودررو با مشتریان ،کارفرمایان و سایر ذینفعان خود استفاده نمایند.
 به عنوان عضوی از شبکه بزرگ مدیریت پروژه ،با دیگر اعضای جامعه ارتباط برقرار نمایند.
 نام و نشان تجاری خود را ترویج کنند.

هزینه ثبتنام در نمایشگاه "سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه"
نوع غرفه

هزینه هر مترمربع(ریال)

طالیی

000440444

ویژه

000440444

فرم ثبتنام در نمایشگاه "سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه"
نام شرکت /سازمان:

نام مدیر عامل:

موضوع فعالیت:

محصول و خدمات شرکت:

پست الکترونیکی:

وب سایت:

تلفن:

صندوق پستی:

نمابر:

آدرس کامل پستی:
متراژ غرفه مورد نیاز ( حداقل  9متر مربع و اندازه آن ضریبی از  3میباشد:).

نام مسوول غرفه:

نوع غرفه :طالیی

ویژه

شماره تماس مستقیم:

تاریخ ثبت نام:امضاء:
توجه:
 غرفهبندی عمومی شامل پارتیشن ،میز ،صندلی و نورپردازی بر عهده نمایشگاه بوده و سایر امکانات بنا
به درخواست متقاضی با تعیین هزینههای مربوطه قابل ارایه خواهد بود.
 شرکتکنندگان گرامی میبایست وجوه ثبت نام خویش را به شماره حساب9070200609به نام
شرکت پژوهشی صنعتی آریانا نزد بانك ملت واریز نموده و اصل مدارك خویش را به دبیرخانه
کنفرانس ارسال کنند.
 تکمیل و ارسال فرم فوق به معنی ثبتنام قطعی بوده و انصراف از حضور ،حداکثر تا  00روز قبل از برگزاری
نمایشگاه و به صورت مکتوب پذیرفته می شود.
 لطفاً جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 99003044تماس حاصل فرمائید.

