نمایشگاه مجازی بین المللی ایساتیس اکسپو
(نمایشگاه مجازی صنعت نساجی -منسوجات -طراحی و مد -پوشاک -فرش ماشینی و کفپوش)
نمایشگاه مجازی بین المللی ایساتیس اکسپو به عنوان یکی از انواع پکیج و تعرفه غرفه ها:
توانمندترین سامانه های نمایشگاهی مجازی کشور در حوزه های مختلف حداکثر  ۶۱مورد قابلیت مختلف و ضروری برای فعالیتهای نمایشگاهی در
صنعتی و خدماتی و همچنین اولین نمایشگاه مجازی تخصصی صنعت سیستم نمایشگاه مجازی فوق طراحی شده که بر حسب نوع پکیج انتخابی
نساجی و پوشاک کشور افتخار دارد روشی نوین را ارائه نموده تا شرکتها قابل دستیابی است.
قادر گردند حضور خود را در بازارهای داخلی و بین المللی گسترش دهند - .غرفه های برنزی :تعرفه اجاره سالیانه  3۰/۰۰۰/۰۰۰/ریال
این نمایشگاه مجازی ابزاری مدرن و توسعه یافته جهت یاری رساندن به  -غرفه های نقره ای :تعرفه اجاره سالیانه  ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ریال
فعاالن اقتصادی و مشتریان آنها را فراهم نموده است و پایگاه جامع اینترنتی  -غرفه های طالیی :تعرفه اجاره سالیانه  ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ریال
را به صورت شبانه روزی در اختیار قرارداده است .نمایشگاه مجازی در واقع تعرفه اجاره بیلبورد:
فضایی با کلیه قابلیتهای نمایشگاه های سنتی بعالوه امتیازات بلقوه موجود
 بیلبورد  :B-1تعرفه اجاره دو ماه  ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ریالدر سیستمهای اینترنتی ،فضا مجازی و آنالین می باشد.
 بیلبورد  :B-2تعرفه اجاره دو ماه  ۶۱/۰۰۰/۰۰۰/ریالقابلیتهای نمایشگاه مجازی:
 بیلبورد  :B-3تعرفه اجاره دو ماه  ۶۱/۰۰۰/۰۰۰/ریال .۶شما بدون خارج شدن از محل کار خود قادر خواهید بود ،غرفه شرکت  -بیلبورد  :B-4تعرفه اجاره دو ماه  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/ریال
خود را ثبت و اطالعات الزم را بارگزاری نموده و آن را در معرض دید شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه:
بازدیدکنندگان قرار دهید.
 مشارکت در این نمایشگاه تابع پذیرش شرایط و مقرار عمومی تعریف شده در .۰شما برای مدت زمانی طوالنی حداقل  ۶۰ماه دارای غرفه می باشید.
سایت نمایشگاه مجازی ایساتیس اکسپو می باشد.
 .3امکان دسترسی به غرفه شما بصورت  ۰۱ساعته از کل جهان توسط  -انجام مراحل ثبت نام در سایت نمایشگاه مجازی شامل -۱ :ثبت نام اولیه-۲ ،
مشتریان.
ثبت شرکت و  -۳خرید غرفه (قابل ذکر است در طی مراحل فوق عملیات ثبت
 .۱وجود امکان تغییر اطالعات و محتوای غرفه بصورت  ۰۱ساعته و قابلیت اطالعات کامل شرکت به صورت فارسی و التین ،انتخاب نوع غرفه ،بارگزاری
فایلهای اطالعاتی و پرداخت از طریق درگاه پرداخت الکترونیک سایت انجام می
دسترسی بازدیدکنندگان در کمترین زمان ممکن.
گیرد).
 .۰معرفی برند و محصوالت و خدمات شما حداقل به  ۰زبان مختلف.
 .۱قابلیت نمایش تولیدات و خدمات به صورت تیزر و فیلم تبلیغاتی به  - ۰تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به شماره فکس یا ایمیل ستاد برگزاری بصورت
فایل  wordو  pdfدر صورتی که انجام ثبت نام آنالین به دالیل قابل قبولی از
زبان.
 .7قابلیت دسترسی مدیر غرفه به مشخصات و اطالعات کامل بازدیدکنندگان سوی شرکت وجود نداشته باشد ،در این حالت الزم است بعد از ارسال فرم و
پرداخت هزینه کلیه فایلهای الزم برای بارگزاری با مشخصات مشخص شده در
از طریق پنل کاربری در هر لحظه و وجود امکان برقراری تماس با آنها.
سایت به ایمیل شرکت ارسال گردد.
 .۰وجود قابلیت برگزاری جلسات  B2Bو مذاکره توسط بازدیدکنندگان با
 در صورت خرید غرفه در بازه زمانی فعالیت هر نمایشگاه برقراری دسترسی واستفاده از سیستم چت دو زبانه با شرکت.
امکان بازدید  ۶۰روز بعد از تکمیل عملیات ثبت نام فراهم شده و تا یک سال برقرار
 .9وجود امکان ذخیره سازی و اشتراک گزاری کلیه اطالعات موجود در غرفه
خواهد بود.
شامل کاتالوگها ،کارت ویزیت و  ...توسط بازدید کنندگان.
 در صورت خرید غرفه قبل از شروع زمان افتتاح نمایشگاه ،تاریخ شروع قرارداد .۶۰پرداخت هزینه ای مناسب و اندک در مقابل استفاده از خدمات و از زمان افتتاح نمایشگاه مورد نظر به مدت یک سال خواهد بود.
امتیازاتی ارزنده.
ستاد برگزاری نمایشگاه :یزد  -بلوار فردوسی  -روبروی شهرداری منطقه
مشخصات متقاضی:

 -3ابتدای خیابان نگارستان  -شرکت مهندسی تحقیقاتی سیما نساج یزد

نام شرکت................................................................................................................:

تلفکس ۰3۰-3۰۰۰۰۶۰۰-۰۱ :همراه۰9۶33۰۶93۱۰ - ۰99۰9۱۱93۱۰ :
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پست الکترونیکی.................................................................................................:
نشانی......................................................................................................................:
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زمینه فعالیت.........................................................................................................:
........................................................................................................................
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اینجانب....................مدیر عامل شرکت ..........................مبلغ .....................ریال
را از طریق ثبت نام آنالین در سایت نمایشگاه □ ،و یا پرداخت بانکی در
تاریخ.................طی حواله بانکی شماره.............به شماره حساب
 ۰۰9۰۶۰۰۰۰7بانک تجارت ،باجه شهرداری منطقه  3استان یزد ،کد
 ۰۰9۰۶یا شماره کارت  ۰۰۰9-۰3۶۰-۰۶۰۰-3۶9۰به نام محمد
میرجلیلی □ بابت خرید غرفه در نمایشگاه مجازی صنعت .................واریز و
به پیوست فرم درخواست ارسال می گردد.
تاریخ – مهر و امضاء

