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باشد, 
يد تا 
رمر با 
 يوين

 كرد. 

و  20
 سكو،

جمن 
شگاه 

rus   
cha  
info 

خوبي را داشته ب
 طيف رنگ سفي

انواع مرمختلف، 
ي حاوي كاني الي

عاد بزرگ توليد
  رند.

16ژوئن  24تا 
صنعت سنگ مس
ن يوستون و انج
 ويژگيهاي نمايش

siandepar

airman@y

o@yousto
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نگ دنيا رتبه خ
عدد تراورتن با

ي مدر طرح ها 
گرانيت هاي تي،

اسلب در ابعنها 
قامت خوبي دار

ت 21و در تاريخ 
ي از نمايشگاه ص
فاهم اصولي بين

 CIS به انضمام

rtment@y

youstone.c

 one.com

يد كنندگان سن
جود معادن متع

كرم و قرمزيد، 
ورتشن قرمز و ص

ز سنگ كوپ آن
ن هاي سرد استق

ت سنگ مسكو
نمايندگي رسمي
ين حال پيرو تف
شورهاي منطقه

 ئيد.صل فرما

youstone.c

com

  

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

بين تولي ران در
شود. وجت نمي 

ع مرمريت سفي
نگ هاي روش ر

 كه مي توان از
 است ودر مكان

 نمايشگاه صنعت
با اخذ ن وستون
در عي.  ده دارد

سيه و برخي كش
 ذيل تماس حاص

 com

   
 

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

  بسمه تعالي

ث شده كشوراير
رهاي ديگر يافت
ب مي شوند، انواع
ي آلكالن دار با

ي برخورداراست
ب آب آنها پايين

جه به برگزاري
دت ها مذاكره يو

بر عهد گ ايران
شرايط بازار روس
كمالي از طريق ذ

  2واحد

5

دار است كه باعث
ير آن در كشور
رتن ها محسوب
گروه گرانيت ها

ز سالمت خوبي
 همچنين جذب

يران است. با تو
از مديران، پس

الن صنعت سنگ
سكو ، تحليل ش
ندس مصطفي ك

   زبان

و – 145الك

 خاصي برخورد
نظي يران است و

دترين ترارورفر 
گ سبز و پرتقالي،

    

ايران ا ن سنگ
ردار هستند وو

 صنعت سنگ اي
ي صنعت سنگ ا

گاه را براي فعاال
ري نمايشگاه مس
ت بيشتر با مهن

ورهاي روس

پال – مخبري
4442920  

 

 تنوع و كيفيت
به اير منحصر ن,

ه جزء منحصرب
 آن مثل مرمرس

...  بسيار زيبا و

ودن اغلب معادن
مت بااليي برخو

پتانسيل باالي ص
يل هاي باالي ص
اري اين نمايشگ
مكاري در برگزار
ت كسب اطالعات

وسي و كشو
  ون قشم

خيابان –ري 
7فاكس:  – 4
 

  صه:
 سنگ ايران از
 برخي از معادن
ه اي و قرمز كه

زياد رنگي بسيار
زيتوني) با تنوع

يل تكتونيزه نبو
ي ايران از مقاو

ژگي ها بيانگر 
شناساندن پتانسي
 معرفي و برگز
 ايران جهت هم
 مي گردد. جهت

  طفي كمالي

ريت بخش رو
ت نيك ستو

اتوبان ستار - ن
44424435

  الكترونيك:

  

خالص
معادن
سنگ

نسكافه
تنوع ر
(سبز ز

دلي به 
سنگها

اين ويژ
لزوم ش
وظيفه
سنگ
تقديم

مصطف

مدير
شركت
تهران
تلفن:
پست



 

، لــذا  
هــاي  
ــن     اي
ــم           ه

گ ســاختماني،
 مــوثرترين راهه
ــد.در گ ميباش
ــه ــور ب ف حض
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ت جهــاني ســنگ
ي از بهتــرين و

ــنگ        ــنعت س ص
ــف ــورهاي مختل

  هموار ميشود.

 از بــازار تجــارت
اب ناپــذير. يكــي
ــي ي و تخصص
ــ ختماني از كش
ن و متقاضييان 

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

كــم كشــورمان
ضــروري و اجتنــا

ــي ــين الملل ي ب
ــا ــزرگ س ي ب
 تامين كنندگان

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

يــران و ســهم ك
مــري اســت ضــ
ــگاههاي در نمايش
ــركتهاي ــان ش ن

 هاي آتي بين

5

    

ســنگ ايـــنعت
بــازار جهــاني، ا
ــركت د دف، ش
ــاران، كاركن مانك
ه براي همكاري

                  

ــاي فــراوان صــ
نگ ايــران بــه ب
ــد ــاي ه ه بازاره
گ، معماران،پيم
شنا ميشوند و راه

 

                  

ــه پتانســيل هــ
اي صــنعت ســن
ــه ــران ب نگ اي

ــنگ ــنعت س  ص
 هاي موجود آش

         گفتار:

بــا توجــه بـ
ي پتانســيل هــا
ــن ــنعت س ي ص
ــاالن ــگاهها فع
ده و با پتانسيل

  

  

پيشگ

معرفــي
ــي معرف
ــ نمايش
رسانيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

اشــد     
سـكو                

ه 

ور روســيه ميبا
در نمايشـگاه مس

گي رسمي از 
 معرفي نمايشگا

 

4 

مســكو در كشــو
 مهـم حضـور د

 با اخذ نمايندگ
 دارد. اكنون به

كسپواســتون م
ت.برخي از علـل

 2014سال 

  

مدت ها مذاكره،
بر عهده  ايران

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

ــا، نمايشــگاه ا ي
 مختلـف اسـت

ي مختلف در س

ت خود بپردازند.

 هدف پس از م
صنعت سنگ ن

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

ت ســنگ در دني
ه از كشـورهاي

 ن
در زمينه سنگها

 ر روسيه

 ارائه محصوالت

ذا با نيل به اين
براي فعاالن را اه

5

گاههاي صــنعت
ه و بازديدكننـده

رهاي روس زبان
ي اين كشورها د

  كشورها
در 2018وتبال

تل هاي جديد
 ي قديمي

 قرار دارد تا به

ران ميباشد و لذ
ري اين نمايشگا

  :مسكو نگ
ــرين نمايشــگ گت
شـركت كننـده

 روسيه و كشور
ميليارد دالري 1

ط خوب با اين
ي جام جهاني فو
ورزشگاهها و هت

گاهها و هتل هاي

عت سنگ ايران

صنعت سنگ اير
 معرفي و برگزار

 

صنعت سن گاه
ــرين و بزرگت همت
تعـداد زيـادي ش

 

اهميت منطقه 
واردات بالغ بر 

نزديكي و ارتباط 
برگزاري بازيهاي
نياز به ساخت و

زشگبازسازي ور

تيار فعاالن صنع

 پتانسيل هاي ص
وظيفه گ مسكو
 يپردازيم.

نمايشگ حضور
يكــي از مه
ـاليانه پـذيراي ت

 زير ميباشد:ح













ن فرصت در اخت

يوستون معرفي
گاه صنعت سنگ
استون مسكو مي

  

  
ح علل

كه سـ
به شرح

لذا اين 

هدف ي
نمايشگ
اكسپوا

 

 

  
  
  
  
  

  



 

ــي از 
ــنگ    

ـزاري 
سـنگ  

ركت   
يي از  
ــن   اي
گ و ...      

ن نمايشــگاه يكــ
ــرآوري سـ ج و ف

ال قــدمت برگــز
س  و متقاضـيان       

ن نمايشــگاه شــر
شـركتهاي 2015

ــد.    در ــد كردن
ـداري از سـنگ

 

5 

ايــن اســت. ون
ــه اســتخراج مين

ســا 16در طــي 
بـا پيمانكـاران

ســتند، در ايــن
5سـت.در سـال               

ــ ــگاه بازدي مايش
بـزار بـراي نگهـ

 

لــي اكسپواســتو
يشــگاهها در زم

ــن نمايشــگاه د
سـنگ طبيعـي ب

ــنگ پيشــرو هس
ي ايـن كشورهاس
ــن نم ــا از اي دني

وسـايل و اب ري، 

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

شــگاه بــين الملل
ــرين نماي  بزرگت

. ايــخواهــد شــد
آوري و تهيـه س

د و فــرآوري ســ
ر جهـاني بـراي

ــور د 39 از كش
فـرآور سـتخراج،   

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

نمايشم جديــد
ســيه و يكــي از

برگــزار خ 2016
فـرآ  اسـتخراج،

ر زمينــه توليــد
ي مهـم از بـازار

ــيني  متخصص
يـزات بـراي اس

5

نــامعت ســنگ،
 ســنگ در روس

6ژوئــن  24تــا 
فعـاالن حـوزه

ــورهايي كــه در
ـه عنـوان جزئـي

ــين ــد و همپن
ين تجهيهمچنـ 

  سكو:

صــنع ن المللــي
ــه صــنعت زمين

21 و در تــاريخ
كتهاي روسـي،

،كشــ1999ــال
بـازار روسـيه بـ
ــركت كردن ه ش

وتايـل   سـلب،

 

مس عت سنگ

 نمايشــگاه بــين
در زمايشــگاها  

  

در شــهر مســكو
مالقـات شـرك ي 

  

مايشــگاه در ســ
هنـده اهميـت ب
ــگاه ــن نمايش ي

اس صـورت بلـوك،  

صنع  نمايشگاه

هفــدهمين
ــرين نم  توجــه ت

.در دنيا است ي

نمايشــگاه د
ي بـرايمحلـ ـه

ماني شده است.

روع گشــايش نم
ده ند.اين نشان

ــا در ا ــور دني ش
سنگ به ص ،گاه

  يشود.

  

  

شرح

ــل قاب
طبيعي

خود بـ
ساختم

از شــر
كرده ا

كش 19
نمايشگ
ارائه مي



 

ر نيــز 

در آن 
اه بــا  
ـود را  

چنــين در شــهر

ــع اســت. د  مرب
ســالن نمايشــگا
غرفــه هــاي خــ

 

6 

و همچ روســيه 

ــر م 24500     مت
س تســهيل شــود.

زه ميدهــد تــا غ

ســيه وخــارج از

  ،1395 ماهر

 و مســاحت آن
تعــالين ســنگ 

رفــه داران اجــاز

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

هاي داخــل روس

تير 4الي  1 شد

ل شــده اســت
عاليــت بــراي فع
ده و ايــن بــه غر

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

  ود:

تهصوصــا در ســاي

 برگزار خواهد ش

 مجــزا تشــكيل
ــود دارد كــه فع
ن ســاخته شــد

5

زير برگزار ميشو

ــده اســت مخص

در شهر مسكو

و از ســه ســالن
ــاد مختلــف وجــ
ي بــدون ســتون

و اتحاديه هاي ز

  سيه
  وسيه
  وسيه

  ه

  

گســترده اي شــ

2016ئن ،سال

 شــهر مســكو و
مالقــات بــا ابعــ

فاده از تكنولــوژي

 

و حمايت انجمنها

ي و صنعت روس
ختمان سازان رو
دسان عمران رو
ه سازان روسيه

  ماران روسيه
زاينرهاي مسكو

  ماران مسكو

ــگاه تبليغــات گ
  د دارد.

ماه ژوئن 24 الي 

يون در مركــز ش
رانس و ســالن م

اســتفا لمللــي و
  كنند.

مايشگاه تحت ح

اتاق بازرگاني .1
انجمن ساخ .2
جامعه مهند .3
اتحاديه خانه .4
اتحاديه معم .5
اتحاديه ديز .6
اتحاديه معم .7

ورد ايــن نمايشــ
ي مختلفي وجود

21گاه از تاريخ

ــاويلي ــن پ اي
ي ســالن كنفــر
داردهاي بــين ا
محدوديت برپا ك

  

  

اين نم

1
2
3
4
5
6
7

در مــو
بنرهاي

  

نمايشگ

تعــداد
اســتاند
بدون م
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سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
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  ماييم.

  ن

  ن

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

جلب مينما 201

ر بازديدكنندگان

غرفه داران شاغل

5

 سكو:

15كسپواستون

آمار

مش

مس 2015 ون
م نمايشگاه اكرقا

 

اكسپو استو ه
ما را به آمار و ار

كمي نمايشگاه
ش زير توجه شم

  

  
  

آمار ك
در بخش
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  دگان

  ان

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

ليت بازديدكنند

  

ف بازديدكنندگا

5

آمار مل

هدف
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كشور دنيا بو 3  دند.

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

  ندگان

  ه

9كنندگان از  د

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

شغلي بازديدكنن

  

زديد از نمايشگاه

شور دنيا و بازديد

5

جايگاه ش

باز

كش 19داران از غرفه د 2015ن 

 

ر كلي در نمايشگگاه اكسپواستون

  

به طور
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   غرفه ها

  پايي غرفه ها

  پايي غرفه ها

  ردن وسائل

روع جمع آوري

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

برپ        20 تا

بر         20 تا

آور        20 تا

  سمي

شر 20 الي 17

2  

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

صبح 8  ساعت

صبح 8 ساعت

صبح 8 ساعت

افتتاحيه رس 12

، از 16الي  10

20 الي 8ساعت

5

از               

از               

از                

   است

 عموم   ساعت

  عموم

  عموم

عموم از ساعت

ري غرفه ها از س

:  

  ي

                  

             شنبه

              به 

 19  

بروي عموم باز 

بازديد نبه     

ع نبه      بازديد

نبه      بازديد ع

بازديد ع         

جمع آو         

 

  شگاه :
 شرح زير است:

ميالدي 2016ن 

شنبه            

يك شن           

           دوشنبه

الي 9از ساعت 

18 صبح الي 1

سه شن           

چهارشن          

پنج شن          

جمعه           

          شنبه  

ه زماني نمايش
كار نمايشگاه به

ژوئن 25 ئن الي

ئن               

ئن               

ئن               

ا ت كار نمايشگاه

10گاه از ساعت

ئن               

ئن               

ئن               

ئن               

ئن               

  

برنامه
مان كز

ژوئ 18

ژوئ 18

ژوئ 19

ژوئ 20

ساعات

نمايشگ

ژوئ 21

ژوئ 22

ژوئ 23

ژوئ 24

ژوئ 25
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 يورو 198

 يورو 26

 يورو 298

 يورو 13

 يورو 28

8

4

8

0

0

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

  د.

  ها

5

پرداخت بشود 2

  شاع
 برچيدن غرفه ه

 دد.حاسبه ميگر

   ميباشد:

  ست.

رد)

016مي  20از 

  ر هم ميشود:

  مايش سالن
 

ي مشمسيرها  و
 هنگام نصب و

رت جداگانه مح

به شرح زير يژه

  %10شد +
  %15+  شد
  %20+ شد

ت كننده الزامي ا

جهيزات

كيلو وات 5برق

ت(غرفه استاندار

كيلو وات 2برق

 

 
  

داد بايد تا قبل ا

شامل موارد زير

 تهويه ها و گرم
  انان و پرسنل

كردن مكانهاي
شتن پسماند در

دن غرفه به صور

 جايگاه هاي ويژ

جهت باز باش 2 
جهت باز باش 3 
جهت باز باش 4 

براي هر شركت

محيط بدون تج 

ل برق و هزينه بر

 غرفه با تجهيزات

ل برق و هزينه بر

 نام

 ل هزينه ها :
 هاي نمايشگاه

هزينه هاي قرارد

 پرداختي شما ش

 ،هزينه برق
 هزينه نگهبا
 هزينه تميزك
 هزينه برداش

هزينه تميز كرد

 هاي ويژه براي

 اگر غرفه از
 اگر غرفه از
 اگر غرفه از

هزينه ثبت نام ب

متر مربع 1

هزينه اتصال

متر مربع 1

هزينه اتصال

هزينه ثبت ن

  

جدول
هزينه

       

  

  

  

  

  

كليه ه

هزينه









ه نكته:

  

هزينه







ه نكته:



 

ذاري  

  نسخه 

سپانســر جايگــذ
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  ي نمايشگاه
1000شگاه در 

  شگاه
ه بــه ســليقه اس

   تجاري)

  ه باشند.

 تا پايان برگزاري
وگ رسمي نمايش

  يشگاه

ن برگزاري نمايش
(بــا توجــه شــگاه

  هد شد
  ه خواهد شد

ن شركاي جديد

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

 حامي نمايشگاه

سايت نمايشگاه
التيني در كاتالو

طالع رساني نماي
   نمايشگاه

  لن نمايشگاه
مايشگاه در حين
 برگــزاري نمايش

  ري نمايشگاه

(  
التيني اشاره خوا
سر پالتيني اشاره
نها(جهت يافتن

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

وانند اسپانسر و

صفحه اول وب س
نوان اسپانسر پال

  ي نمايشگاه
 بروشور هاي اط
 بليتهاي دعوت

درب ورودي سالن
 تمام تبليغات نم
متــر در ســالن ب

ر در برنامه تجار
  ندگان

كت داده ميشود)
وان اسپانسر پال
 با عنوان اسپانس
 شماره تماس آ

5

  سكو:
هاي مختلف بتو

  تعلق ميگيرد.

  2016سنگ
پالتيني در صر

اره شركت با عن
ر كاتالوگ رسمي
سر پالتيني در
سر پالتيني در
ي اسپانسر در  د

ي درسر پالتين
م 2×1ه انــدازه

 
سمينا 1نسر يا

ر بين بازديدكنن
قط به يك شرك
م اسپانسر با عنو
 به نام اسپانسر
 ثبت نام شده و

مس ت سنگ
داده تا شركت ه

 به شركت شما

ايشگاه صنعت س
با عنوان اسپانس
 و اطالعاتي دربا
غات اسپانسر  در

با عنوان اسپانسر 
ر با عنوان اسپانس
ر و نشان رسمي
ر با عنوان اسپانس
تي اسپانســر بــه

د (با تجهيزات)
ن در غرفه اسپان
رهاي اسپانسر د
حصاري است (فق
 نمايشگاه به نام
 نامه ها و اخبار
بازديدكنندگان

 

صنعت يشگاه
ن ويژه اي قرار د

  يورو 80

گ امكانات زير

نسر پالتيني نما
لوگوي شركت ب
 لوگوي شركت

صفحه تبليغا1  
 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر

تبليغــات تن بنــر
.(  

 غرفه استاندارد
پرزنتيشن 3ري 

ش كردن بروشور
نسر پالتيني انح
گزارشات خبري

دعوت نامه ها ، 
طالعاتي تمام با

  يورو 6

نسرهاي نماي
امسال امكانگاه

00 سر پالتيني:

ن نوع اسپانسرينگ

اسپان عنوان .1
قرارگرفتن ل .2
قرار گرفتن .3
قرار گرفتن .4
قرار گرفتن .5
قرار گرفتن .6
قرار گرفتن .7
قرار گرفتن .8
قــرار گــرفت .9

خواهد شد)
متر مربع 9 .10
امكان برگزا .11
امكان پخش .12
عنوان اسپان .13
در تمامي گ .14
در تمامي نا .15
تهيه بانك ا .16

000سر طاليي:

  

  
اسپان
نمايشگ

اسپانس

در اين

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6

اسپانس

  

  



 

100 

زديـد                   

 ركت

0نمايشــگاه در    

  د)

 كننـدگان و باز

شــروگ رســمي   
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  مايشگاه
ـالوگ رســمي ن

ذاري خواهد شد

ـه بـه شـركت

  ي نمايشگاه
ره اي در كاتــالو

  شگاه

ايان برگزاري نم
ــ طاليــي در كات

 اسپانسر جايگذ

  ه

 هـا و اخبـار كـ

ب سايت تا انتهاي
ن اسپانســر نقــر

(  
الع رساني نمايش

  ت نمايشگاه

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

ت نمايشگاه تا پا
ــوان اسپانســر ط

  ي نمايشگاه
   نمايشگاه

  شگاهي
 توجه به سليقه

تجاري نمايشگاه

  گاه
هـا,دعوت نامـه

صفحه اصلي وب
ــا عنــوان ركت ب

(نصف صفحه) ه
بروشور هاي اطال
بليط هاي دعوت

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

صفحه اول سايت
ــا عنــ شــركت ب

  ي نمايشگاه
مام بروشور هاي
يط هاي دعوت
مام تبليغات نماي

(با ن نمايشگاه

مينار در برنامه ت
  ن

ش خبري نمايشگ
 تمـامي نامـه ه

  2016سنگ
سر نقره اي در ص
ت در مــورد شــر

رسمي نمايشگاه
سر نقره اي در ب
سر نقره اي در ب

5

  2016نگ
سر طاليي در ص
ــاتي در مــورد ش

 كاتالوگ رسمي
سر طاليي در تم
سر طاليي در بلي
سر طاليي در تم

متر در سالن 2×1

انسر يا يك سم
 بازديدكنندگان
اليي در پوشش
سـر طاليـي در

ايشگاه صنعت س
 با عنوان اسپانس
ســر و اطالعــات

سر  در كاتالوگ ر
 با عنوان اسپانس
 با عنوان اسپانس

  : ميشود

يشگاه صنعت س
ر با عنوان اسپانس
پانســر و اطالعــ

غات اسپانسر در
 با عنوان اسپانس
 با عنوان اسپانس
 با عنوان اسپانس

1 سر در يك بنر
(با تجهيزات) د

ن  در غرفه اسپا
سر  در بينسپان

نوان اسپانسر طال
ـا عنـوان اسپانس

  

   ميشود:

نسر نقره اي نما
 لوگوي اسپانسر
ن لوگــوي اسپانس

 خه)

 تبليغات اسپانس
 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر

 

نات زير فراهم م

ي نمايشنسر طالي
 لوگوي اسپانسر
تن لوگــوي اسپ

تبليغاصفحه  1 
لوگوي اسپانسر
لوگوي اسپانسر
لوگوي اسپانسر
 تبليغات اسپانس
 غرفه استاندارد

پرزنتيشن 2ري 
ش بروشورهاي اس
م اسپانسر با عن
سـم اسپانسـر بـ
رستاده ميشود.

  يورو 45

كت شما فراهم م

عنوان اسپان .1
قرارگرفتن ل .2
قرارگــرفتن .3

نسخ 1000(
قرارگرفتن ت .4
قرارگرفتن ل .5
قرارگرفتن ل .6

شركت شما امكا

عنوان اسپان .1
قرار گرفتن .2
.قــرار گــرفت .3

  نسخه

قرار گرفتن .4
قرارگرفتن ل .5
قرارگرفتن ل .6
قرارگرفتن ل .7
گرفتن قرار .8
متر مربع 6 .9

امكان برگزا .10
امكان پخش .11
اشاره به اسم .12
اشاره بـه اس .13

كنندگان فر

500سر نقره اي

ت زير براي شرك

1
2
3

4
5
6

  

براي ش

1
2
3

  

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

اسپانس

تامكانا



 

واهــد  

گان و             

ـزاري              

 ركت              

 جايگــذاري خو

شـركت كننـدگ

 تـا پايـان برگـز

وگ رسـمي شـر
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ــليقه اسپانســر

  اه

خبـار كـه بـه ش

  ي ثبت نام

ـايت نمايشـگاه

ت نـام در كاتـالو

  ه

2  

  مايشگاه
ــا توجــه بــه ســ

 تجاري نمايشگا
  گاه

دعـوت نامـه و اخ

تا) و فرم هاي 5
 

ه اصـلي وب سـ

 اسپانسـر ثبـت

ر هاي نمايشگاه
  وت نمايشگاه

  مايشگاه

016عت سنگ

  2016نگ 

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

نم تمام تبليغات
بــ( ن نمايشــگاه

مينار در برنامه
ش خبري نمايشگ
مي نامـه هـا ،د

5000(بيش از  
 خواهند پوشيد

  ت نام
 نـام در صـفحه

ركت بـا عنـوان

ر بروشورت نام د
ر بليط هاي دعو
 تمام تبليغات نم

ن نمايشگاه صنع

شگاه صنعت سن

20  

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

سر نقره اي در ت
متــر در ســالن 

سپانسر يا يك سم
ره اي در پوشش
ـره اي در تمـام

 بازديدكنندگان
رند اسپانسر را خ

   ثبت نام
وي ميزهاي ثبت
سپانسـر ثبـت

و اطالعـات شـر

وان اسپانسر ثبت
نسر ثبت نام در
سر ثبت نام در

ركت كنندگانش

ت كنندگان نمايش

016عت سنگ

5

پانس با عنوان اس
1×1ي اسپانســر

شن در غرفه اسپ
وان اسپانسر نقر
وان اسپاسـر نقـ

  د.

  ميشود

ر دركارت هاي
س فرم با نام بر

متر در بخش1
سر ثبت نام بر رو
سـر بـا عنـوان ا

سـر ثبـت نـام و

 ثبت نام به عنو
ر به عنوان اسپان

ر با عنوان اسپانس
  يورو 20

ت آن در كارت ش
  يورو 1000

ند كارت شركت

ي نمايشگاه صنع

سپانسر لوگوي ا
تبليغــاتي ن بنــر

اري يك پرزنتيش
اسپانسر به عنوم 

م اسپانسر به عنو
گان ارائه ميشود

  يورو 25
كت شما فراهم

 لوگوي اسپانسر
خش ثبت نام لبا

×2 بنر تبليغات
 تبليغات اسپانس

وي اسپانس لوگـ 

 لوگـوي اسپانس
  )خه

 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر
 لوگوي اسپانسر

000ت كنندگان
سپانسر و تبليغات
ركت كنندگان

سم شركت  در بن
   كنندگان

ليغات بر كيفهاي

 

قرارگرفتن ل .7
قرارگــرفتن .8

  )شد
امكان برگزا .9

اشاره به نام .10
اشاره به نام .11

بازديدكنندگ
500سر ثبت نام؛
شركت زير براي 

تنقرار گرف .1
كاركنان بخ .2
قرارگرفتن ب .3
قرارگرفتن ت .4
قرار گرفتن .5

  نمايشگاه
قرار گرفتن .6

نسخ 1000(
قرارگرفتن ل .7
قرار گرفتن .8
قرار گرفتن .9

سر كارت شركت
رفتن لوگوي اس
سر بند كارت شر
رفتن لوگو و اسم
سر كيف شركت
رفتن لوگو و تبل

7
8

9
0
1

اسپانس
امكانات
1
2
3
4
5

6

7
8
9
اسپانس
قرار گر
اسپانس
قرار گر
اسپانس
قرار گر

  
  

  



 

ديران       
ران و 
ــان  ن

ــنگ 

cha  
info 

ــد ،كاركنان و م
جهيزات،معمـــار

ــاران كاركن ،ت ك

گاه صــنعت ســـ

airman@y

o@yousto
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ــد، ــت ميكنن ي
ســـاختماني و تج
قاشــان و مرمــت

زبــان در نمايشــ

youstone.c

 one.com

ــنگ فعالي ري س
ــده مصـــالح س

نق د شــهري،صــا 

ور هــاي روس ز

com

  

سنگ مسكو

EXP‐ST‐ 

26TH
 DE 

ــرآور تخراج،و ف
ي توزيـــع كننـــ
ر ســازي و اقتص

 روســيه و كشــو

   
 

نمايشگاه صنعت س

‐12‐26‐2015

CEMBER 2015

ــت ــنعت اس ر ص
،شـــركت هـــاي
ن حــوزه شــهر

بــازار يــران در

  2واحد

5

ــه د ــيني ك ص
 هـــاي تجاري،

متخصصــين ني،
 

صــنعت ســنگ اي

و – 145الك

هاي قبل،متخص
نكاران،شـــركت
هــاي ســاختما
ازديد كرده اند.

راي توســعه  ص

پال – مخبري
4442920  

 

ــي در    ــالهكل س
ختماني و پيمان
ــدگان كاره  دهن
 اين نمايشگاه با

ينمــاييم تــا بــر
  .بفرماييد

  ره
  ون قشم

خيابان –ري 
7فاكس:  – 4
 

ــور ك ــه ط ب
كت هـــاي ســـا

ســفارش ،هــار
 تدفين  و ... از

 شــما دعــوت مي
شركت ب 2016

   رضا رسا
س هيات مدير
ت نيك ستو

اتوبان ستار - ن
44424435

 رونيك:ت الك

  

شـــرك
ديزاينر
مراسم

مــا از
مسكو

  
علي

رئيس
تشرك
تهران
تلفن:
پست

 

  


