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بسمه تعالي
خالصه:
شناساندن پتانسیل های فراوان صنعت سنگ ایران به بازارهای جهانی و تالش برای برندسازی از سنگ ایران ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
تنوع بسیار زیاد و کیفیت خاص سنگ های ایران ،کشورمان را در جایگاه بسیار خوبی در این صنعت قرار داده است .وجود معادن بسیار و سنگهای
منحصر به فرد ،وجود سنگهای مرمریت ،تراورتن با طیف رنگی گسترده ،وجود مرمرهای خاص که نظیر آن در کشورهای دیگر یافت نمیشود،
تکتونیزه نبودن و کم عمق بودن هوازدگی اغلب معادن سنگ ایران و مقاومت باالی آنها ،دلیل بر پتانسیل باالی صنعت سنگ کشور است.
تجربه یوستون از نمایشگاه صنعت سنگ مسکو  2106و استون مارت جیپور در سال  2102حاکی از آن بود که اکثر کشورها شناختی از سنگ ایران
ندارند  ،لذا بر آن شدیم که طرحی سیستماتیک جهت معرفی و عرضه سنگ ایران در کشورهای هدف اجرا نماییم ،بنابراین برای دومین بار در
روسیه و در شهر مسکو زیباترین سنگهای ایران را برای تمام فعاالن صنعت سنگ دنیا به نمایش خواهیم گذاشت.
با توجه به اهمیت حضور مستمر در بازارهای هدف و فعالیت مداوم جهت برندسازی از سنگ ایران ،تیم یوستون با حمایت انجمن سنگ ایران برای
دومین بار وظیفه معرفی و برگزاری این نمایشگاه را برای فعاالن صنعت سنگ ایران بر عهده دارد.
یوستون از فعاالن سنگ کشورمان دعوت مینماید تا در این نمایشگاه که از تاریخ  22تا  31ژوئن  2102میالدی برابر با  6تا  9تیر  0391در مرکز
نمایشگاهی (و د ن خ ) در شهر مسکو برگزار خواهد شد شرکت نمایند.
در این بروشور تحلیل شرایط بازار روسیه به انضمام ویژگیهای نمایشگاه تقدیم می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با ما در تماس باشید.

علیرضا رسا
شرکت نیک ستون قشم
تهران -اتوبان ستاری – خیابان مخبری – پالک  – 041واحد 2
تلفن – 44424431 :فاکس44429212 :
پست الکترونیک:
russiandepartment@youstone.com
a.rassa@youstone.com
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پیشگفتار:
با توجه به پتانسیل باالی صنعت سنگ ایران و سهم اندک ایران از بازار تجارت جهانی سنگ ساختمانی ،معرفی پتانسیل های صنعت سنگ ایران
به بازار جهانی ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و یکی از بهترین و موثرترین راههای معرفی صنعت سنگ ایران به بازارهای هدف(بازار فروش)،
شرکت در نمایشگاههای بین المللی و تخصصی صنعت سنگ میباشد .در این نمایشگاهها فعاالن صنعت سنگ ،معماران ،پیمانکاران ،کارکنان
شرکتهای بزرگ ساختمانی از کشورهای مختلف حضور به هم رسانیده و با پتانسیل های موجود آشنا میشوند و راه برای همکاری های آتی ،بین
تامین کنندگان و خریداران هموار میشود.

انگیزه های حضور در نمایشگاه صنعت سنگ مسکو:
یکییی از مهمتییرین نمایشییگاههای صیینعت سیینگ در دنیییا ،نمایشییگاه اکسپواسییتون مسییکو در کشییور روسیییه میباشیید کییه سییالیانه
پذیرای تعداد زیادی شرکت کننیده و بازدیدکننیده از کشیورهای مختلیف دنییا اسیت .ایین نمایشیگاه اکنیون بیا نیام صینعت سینگ برگیزار میی
شود و در  02دوره برگزاری ،بزرگترین و مهمترین نمایشگاه تخصصی سنگ در روسیه و منطقه شرق اروپا بوده است.
به طیور کلیی در دوره هیای قبیل برگیزاری ایین نمایشیگاه بازدیدکننیدگان شیامل میوارد زییر بیوده انید :متخصصیینی کیه در صینعت
استخراج و فیرآوری سینگ فعالییت میی کننید،کارکنان و میدیران شیرکت هیای سیاختمانی و پیمانکیاران ،شیرکت هیای تجیاری ،شیرکت هیای
توزیییک کننییده مصییالس سییاختمانی و تجهیییزات ،معمییاران و طراحییان ،سییفارش دهنییدگان کارهییای سییاختمانی ،متخصصییین حییوزه شییهر سییازی
و اقتصییاد شییهری ،نقاشییان و مرمییت کییاران ،کارکنییان مراسییم تییدفین و  ( ...گییزارش نمایشییگاه هفییدهم در سییال  2106را در صییفحه 08
مالحظه فرمایید).
برخی از مهمترین انگیزه های حضور در هجدهمین نمایشگاه صنعت سنگ مسکو به شرح زیر می باشد:


اهمیییت روسیییه و کشییورهای روس زبییان و همسییایگی کشییورهای روسیییه ،ارمنسییتان ،ترکمنسییتان و آیربایجییان و
قزاقستان با ایران



واردات مقادیر باالی انواع سنگهای مختلف توسط این کشورها



بازار بسیار جذاب برای کارهای هنری و حجمی روی سنگ



برگزاری بازیهای جام جهانی فوتبال  2108در روسیه و نیاز به بازسازی ورزشگاه ها و هتل های قدیمی



پیش بینی رشد چشمگیر فعالیتهای ساختمانی در روسیه در دو دهه آینده



وجود دفاتر شرکتهای بزرگ ساختمانی روسیه و کشورهای روس زبان در مسکو



برگزاری نمایشگاه تحت حمایت انجمن ها و اتحادیه های زیر :

 .0اتاق بازرگانی و صنعت روسیه
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 .7انجمن ساختمان سازان روسیه
 .3جامعه مهندسان عمران روسیه
 .4اتحادیه خانه سازان روسیه
 .5اتحادیه معماران روسیه
 .6اتحادیه طراحان مسکو
 .2اتحادیه معماران مسکو


ایجاد شبکه ارتباطی و اتصال به فعاالن صنعت سنگ در کشور روسیه ،پیمانکاران و معماران روس و کشورهای روس زبان و همچنین
کشورهای دیگر



توسعه ،تحکیم ،و تبلیغ برند شما



ارتباط با تامین کنندگان ،مشتریان و شرکای جدید تجاری



به روز شدن و آگاه شدن از تکنولوژی های جدید صنعت سنگ



کسب ایده ها ی جدید برای رشد و رونق تجارت



تعامل با جوامک صنعتی و معدنی روسیه و کل دنیا



توسعه بازارهای جدید



ارائه محصوالت به صورت مستقیم و بدون واسطه



بستری مناسب برای ارائه محصوالت جدید



آشنایی با رقبا و محصوالت آنها و نحوه فعالیتشان



ایجاد یک بانک اطالعاتی قدرتمند



حضور مستمر و مداو م در نمایشگاه های بین المللی ،باعث آشنایی هر چه بیشتر با تجار و پیمانکاران روس شده و رمز موفقیت است.

لذا بار دیگر این فرصت در اختیار فعاالن صنعت سنگ ایران قرار دارد تا به ارائه محصوالت خود در بازار روسیه بپردازند.
هدف کلی معرفی پتانسیل های صنعت سنگ ایران در دنیا میباشد بنابراین برای نیل به این هدف شرکت یوستون پس از مدت ها مذاکره ،با اخذ
نمایندگی رسمی از نمایشگاه صنعت سنگ مسکو در سال  2101وظیفه معرفی و برگزاری این نمایشگاه را برای فعاالن صنعت سنگ ایران بر عهده
دارد .پیرو برگزاری موفقیت آمیز پاویون صنعت سنگ ایران در نمایشگاه هفدهم ،مهمترین اقدام برای تداوم حضور صنعت سنگ ایران در بازار
روسیه ،شرکت فعاالنه در نمایشگاه هجدهم است.
جهت اطالع بیشتر ،اکنون به معرفی نمایشگاه صنعت سنگ مسکو میپردازیم.
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شرح نمایشگاه صنعت سنگ مسکو :7102
نمایشگاه بیین المللیی "صینعت سینگ" ،نیام جدیید نمایشیگاه بیین المللیی اکسپواسیتون اسیت ،کیه از سیال  0999در شیهر مسیکو
برگییزار مییی شییود .در طییی برگییزاری اییین نمایشییگاه در  02سییال گذشییته ،اییین نمایشییگاه بییه بزرگتییرین نمایشییگاه در روسیییه و شییرق اروپییا
تبدیل شده است.
اییین نمایشییگاه قابییل توجییه تییرین نمایشییگاه در زمینییه صیینعت سیینگ در روسیییه و شییرق اروپییا و یکییی از برتییرین نمایشییگاهها در
زمینه استخراج و فرآوری سنگ طبیعی در دنیا است.
نمایشییگاه در شییهر مسییکو در تییاریخ  22تییا  31ژوئیین ( 2102برابییر بییا  6تییا  9تیییر  )0391برگییزار خواهیید شیید .اییین نمایشییگاه در
طی  02سیال قیدمت برگیزاری خیود بیه محلیی بیرای مالقیات شیرکت هیای روسیی و شیرکت هیای خیارجی فعیال در صینعت سینگ ،فعیاالن
حییوزه اسییتخراج ،فییرآوری و تهیییه سیینگ طبیعییی بییا پیمانکییاران ،معمییاران ،طراحییان منظییر ،معمییاران داخلییی ،مرمییت کییاران و بطییور کلییی
متقاضیان سنگ ساختمانی شده است.
از شییروع گشییایش نمایشییگاه در سییال ،0999کشییورهایی کییه در زمینییه تولییید و فییرآوری سیینگ پیشییرو هسییتند ،در اییین نمایشییگاه شییرکت
کرده اند .این نشان دهنیده اهمییت بیازار روسییه بیه عنیوان جزئیی مهیم از بیازار جهیانی بیرای ایین کشورهاسیت .در سیال  ، 2106کشیورهای
پیشرو در صنعت سنگ هماننید ایتالییا ،اییران ،هنید ،چیین ،در ایین نمایشیگاه شیرکت کیرده و کشیور هیای اییران ،چیین و مصیر پیاویون ملیی
خود را داشیته انید .در ایین نمایشیگاه ،سینگ بیه صیورت بلیوک ،اسیلب ،تاییل و همچنیین تجهییزات بیرای اسیتخراج ،فیرآوری ،وسیایل و ابیزار
برای نگهداری از سنگ و  ...ارائه می شود.
جهت تبلیغ و توسعه این نمایشگاه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت؛


ارسییال ایمیییل و خبرنامییه ب یه مییدیران و متخصصییان شییرکتهای روسییی ،شییرکتهای کشییورهای روس زبییان و همچنییین شییرکت هییای
خارجی فعال در صنعت سنگ



ارسال ایمیل و اطالع رسانی مستقیم از طریق بانک اطالعاتی موجود شامل بیش از  21،111مخاطب از معماران و طراحان



اطالع رسانی از طریق اتحادیه ها و انجمن هایی که در واقک حمایت کننده این نمایشگاه هستند.
-

انجمن ساختمان سازان روسیه

-

جامعه مهندسان عمران روسیه

-

اتحادیه خانه سازان روسیه

-

اتحادیه معماران روسیه

-

اتحادیه طراحان مسکو

-

اتحادیه معماران مسکو
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و همچنین اطالع رسانی از طریق انجمن های سنگ کشورهای مختلف،


اطالع رسانی به اعضای اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه و همچنین اتاق های بازرگانی منطقه ای



آگهی و تبلیغات در بیش از  11نشریه در روسیه و خارج از روسیه ( لیست نشریات مربوط به سال  2106ضمیمه است)



آگهیی و تبلیغییات در وب سییایتهای روسیی و خییارجی ،ارسییال دعییوت نامیه از طریییق شییرکای رسییانه ای( لیسیت نشییریات مربییوط بییه
سال  2106ضمیمه است)



اطالع رسانی در بیش از  011وب سایت روسی و بین المللی( لیست نشریات مربوط به سال  2106ضمیمه است)



پخش بروشور در نمایشگاه های تخصصی سنگ و همچنین نمایشگاه های تخصصی ساختمان در روسیه و خارج از روسیه،



تبلیغات در شهر مسکو ،مترو و محیط های نمایشگاهی

این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی ( و د ن خ)  ،پاویون  ،21سالن  Aبرگزار می شود.

اییین پییاویون در مرکییز شییهر مسییکو و از سییه سییالن مجییزا تشییکیل شییده اسییت و مسییاحت آن  24111متییر مربییک اسییت و در آن
تعییدادی سییالن کنفییرانس و سییالن مالقییات بییا ابعییاد مختلییف وجییود دارد کییه فعالیییت بییرای فعییالین سیینگ تسییهیل شییود .سییالن نمایشییگاه بییا
استانداردهای بیین المللیی و اسیتفاده از تکنولیوژی بیدون سیتون سیاخته شیده و ایین بیه غرفیه داران اجیازه میی دهید تیا غرفیه هیای خیود را
بدون هیچگونه محدودیتی برپا کننید .ایین سیالن دارای سیسیتم تهوییه هیوا و دیگیر امکانیات میدرن بیوده و فاصیله کیف سیالن تیا سیازه هیای
سقف  9.1متر میباشد ،اما غرفه سازی تا  2.2متر مجاز است.
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برنامه زمانبندی نمایشگاه :
آماده سازی :زمان کار آماده سازی نمایشگاه شامل برپایی و چیدمان غرفه ها از  24ژوئن الی  26ژوئن  2102میالدی است:
 24ژوئن برابر با  3تیرماه 0396

شنبه

از ساعت  8صبس تا 21

برپایی غرفه ها

 21ژوئن برابر با  4تیرماه 0396

یک شنبه

از ساعت  8صبس تا 21

برپایی غرفه ها

 26ژوئن برابر با  1تیرماه 0396

دوشنبه

از ساعت  8صبس تا 21

آوردن وسائل

برگزاری نمایشگاه :دوران برگزاری نمایشگاه به مدت چهار روز از  22تا  31ژوئن و طبق برنامه زیر است.
ساعات کار نمایشگاه برای شرکت کنندگان از ساعت  9الی  09بوده و نمایشگاه از ساعت  01صبس الی  08برای عموم باز است.
 22ژوئن برابر با  6تیرماه 0396

سه شنبه

بازدید عموم ساعت  02افتتاحیه رسمی

 28ژوئن برابر با  2تیرماه 0396

چهارشنبه

بازدید عموم

 29ژوئن برابر با  8تیرماه 0396

پنج شنبه

بازدید عموم

 31ژوئن برابر با  9تیرماه 0396

جمعه

بازدید عموم از ساعت  01الی  ، 06از  02الی  21شروع جمک آوری غرفه ها

 0ژوئیه برابر با  01تیرماه 0396

شنبه

جمک آوری غرفه ها از ساعت  8الی 21

تنوع انتخاب برای عالقه مندان به شرکت در نمایشگاه:
در نمایشگاه امسال ،سعی کرده ایم همه خواسته های فعالین صنعت سنگ را پاسخگو باشیم بنابراین انتخابهای متنوعی به شرح زیر پیش روی شما
عالقه مندان حضور در بازار روسیه قرار خواهیم داد:
 -0حضور در پاویون سنگ ایران با طراحی زیبا و شکیل که طبق تجربه سال قبل برای بازدید کنندگان بسیار جذاب و قابل توجه بود .بنابراین
طراحی و اجرای غرفه سازی توسط یوستون انجام می شود و چیدمان غرفه با خواسته شما تطبیق داده می شود ( .نمای طراحی کلی غرفه
های پاویون در ادامه ارائه شده است).
 -7با توجه به اراده جدی یوستون و انجمن سنگ ایران برای ارائه خد مات هرچه موثرتر و ارزانتر به فعالین صنعت سنگ ایران ،در نمایشگاه
مسکو  2102روش جدیدی را پایه ریزی کرده ایم .بخشی از پاویون سنگ ایران به عنوان فضای مشترک برای نمایش سنگ (اسلب یا
تایل) و یا کارهای حجمی و هنری شما اختصاص یافته است و شما میتوانید یک یا دو یا سه استند برای نمایش محصوالت خود در اختیار
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بگیرید .بنابراین شما به جای اجاره یک غرفه مستقل ،بخشی از یک فضای مشترک را به خود اختصاص خواهید داد .یوستون مسئولیت
طراحی و ساخت غرفه مشترک و استندها را برعهده دارد.
 -3در خارج از فضای پاویون ایران ،شما می توانید فضای خالی اجاره نموده و خود مستقیما برای طراحی و اجرای غرفه اقدام نمایید .در این
صورت مسئولیت طراحی و ساخت غرفه و چیدمان غرفه بر عهده شرکت کننده خواهد بود ( .البته یوستون پشتیبانی و همکاری کامل در
خصوص معرفی طراح یا غرفه ساز را در صورت نیاز به عمل خواهد آورد)
 -4همچنین در فضای خارج از پاویون ،امکان اجاره فضای الزم با غرفه سازی استاندارد هم وجود دارد دارد .انواع غرفه های استاندارد با
زیربنای متفاوت در ادامه معرفی می شوند.

جدول هزینه ها :
با توجه به انتخاب شما ،هزینه های مندرج در جداول  0و  2اعالم می شود.

جدول  – 0هزینه های انواع غرفه اختصاصي
شرح
 0متر مربک غرفه بدون تجهیزات

قیمت (یورو)
202

 0متر مربک غرفه با تجهیزات (غرفه استاندارد)

298

 0متر غرفه در پاویون ایران با غرفه سازی و تجهیز

402

هزینه اتصال برق و هزینه برق( انشعاب  1کیلو وات)

توضیحات :هزینه مرغوبیت غرفه
برای غرفه دو نبش %01
برای غرفه سه نبش %01
برای جزیره %21

264

هزینه اتصال برق و هزینه برق (انشعاب  2کیلو وات)

031

هزینه ثبت نام

321

نکته مهمم :قیمتهیای جیدول ییک فقیط شیامل هزینیه هیای غرفیه اسیت و هزینیه هیای حمیل و تیرخیا و تخلییه و بیارگیری در مبیدا و
مقصد با توجه به مقدار و نوع سنگ جداگانه محاسبه خواهد شد.
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جدول  – 7هزینه های انواع استند در غرفه مشترک
شرح

حداکثر سایز  241x021اسلب

حداکثر سایز  81x021تایل

(یورو)

(یورو)

0

یک اسلب

75251

7

دو اسلب

45925

3

سه اسلب

65251

4

سه عدد تایل

759،5

5

شش عدد تایل

55425

6

نه عدد تایل

25465

2

هزینه ثبت نام

توضیح

اول :هزینه ها شامل کلیه هزینه های اجاره غرفه و
غرفه سازی و حمل تا مقصد ،ترخیا ،تخلیه و
بارگیری در مقصد است.
دوم :پذیرایی با قهوه و چای و شیرینی در چهار روز
برگزاری نمایشگاه در هزینه های این جدول منظور
شده است.

371

نکته مهم :از هر شیرکت ،ییک نفیر میتوانید در محیل غرفیه حضیور داشیته باشید .امیا هزینیه هیای وییزا و بلییط هواپیمیا و اقامیت و اییاب و
یهاب و غذا شامل قیمتهای مندرج در جدول  2نیست.
نکته مهم :کلیه هزینه ها باید تا قبل از  0می  2102برابر با  00اردیبهشت ماه  0396پرداخت بشود.
هزینه پرداختی شامل موارد زیر هم می شود:


هزینه برق ،تهویه ها و گرمایش سالن



هزینه نگهبانان و پرسنل



هزینه تمیزکردن مکانهای و مسیرهای مشاع



هزینه برداشتن پسماند در هنگام نصب و برچیدن غرفه ها



معرفی شرکت در کاتالوگ رسمی نمایشگاه

نکته:


هزینه تمیز کردن غرفه به صورت جداگانه محاسبه میگردد.
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در صییورتیکه غرفییه دار تمایییل بییه سییاخت غرفییه و نییورپردازی روی سیینگها داشییته باشیید ،مقییدار بییرق مصییرفی وی ،بییر طبییق نظییر
غرفه ساز تعیین می شود ،لیذا حیداقل بیرق مصیرفی بیرای افیرادی کیه تماییل بیه غرفیه سیازی دارنید  1کیلیو وات اسیت ،کیه البتیه
ممکن است این مقدار بیشتر باشد و هزینه آن طبق تعرفه دریافت می گردد.

 در صییورتیکه غرفییه دار نیییاز بییه تجهیییزات اضییافی (مبییل ،میییز و )...داشییته باشیید ،اییین امکییان بییرای وی وجییود دارد و هزینییه آن
جداگانه محاسبه میگردد
 در صورتیکه غرفه دار نیاز به اینترنت داشته باشد .این امکان برای وی وجود دارد و هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد.


در صورتیکه غرفه دار تماییل بیه داشیتن بنیر در ورودی ییا سیالن نمایشیگاه داشیته باشید،ا یین امکیان بیرای وی وجیود دارد و هزینیه
آن جداگانه محاسبه می گردد.
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نمای غرفه های پاویون:
بییا توجییه بییه اینک ی ه حضییور در پییاویون جمهییوری اسییالمی ،بییرای بازدییید کننییدگان بسیییار بیشییتر قابییل توجییه اسییت ،لییذا هماننیید سییال قبییل
طراحی زیبیایی انجیام شیده اسیت کیه بیا خواسیته هیای هیر ییک از شیرکت کننیدگان بیرای چییدمان غرفیه تطبییق داده خواهید شید .نمیای
کلی غرفه های پاویون در طرح های زیر نمایش داده شده است.
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نمای غرفه مشترک پاویون:
در این فضا همانگونه که اشاره شد ،عالقه مندان می ت وانند یک یا بیشتر استند اجاره نمایند .نمای کلی این بخش از پاویون تقدیم می شود.
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نمای غرفه های استاندارد:
غرفییه هییای اسییتانداردی کییه خییود نمایشییگاه بییه شییرکت کننییدگان ارائییه مییی دهیید و شییامل لییوازم کییافی (میییز ،صییندلی و  )...مییی باشیید در
متراژهای مختلف و به شکلهای زیر ارائه می شود (قیمت  298یورو بابت هر متر مربک)
 6یا  8متر مربک

 9یا  00متر مربک

 02یا  04متر مربک
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اسپانسرینگ نمایشگاه صنعت سنگ مسکو :7102
نمایشگاه امسال امکان ویژه ای قرار داده تا شرکت های مختلف بتوانند اسپانسر و حامی نمایشگاه باشند.
اسپانسر پالتیني ،111 :یورو
در این نوع اسپانسرینگ امکانات زیر به شرکت شما تعلق می گیرد.
 .0عنوان اسپانسر پالتینی نمایشگاه صنعت سنگ 2102
 .2قرارگرفتن لوگوی شرکت با عنوان اسپانسر پالتینی در صفحه اول وب سایت نمایشگاه تا پایان برگزاری نمایشگاه
 .3قرار گرفتن لوگوی شرکت و اطالعاتی درباره شرکت با عنوان اسپانسر پالتینی در کاتالوگ رسمی نمایشگاه در  0111نسخه
 .4قرار گرفتن 0صفحه تبلیغات اسپانسر در کاتالوگ رسمی نمایشگاه
 .1قرار گرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر پالتینی در بروشور های اطالع رسانی نمایشگاه
 .6قرار گرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر پالتینی در بلیط های دعوت نمایشگاه
 .2قرار گرفتن لوگوی اسپانسر و نشان رسمی اسپانسر در درب ورودی سالن نمایشگاه
 .8قرار گرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر پالتینی در تمام تبلیغات نمایشگاه در حین برگزاری نمایشگاه
 .9قییرار گییرفتن بنییر تبلیغییاتی اسپانسییر بییه انییدازه  2×0متییر در سییالن برگییزاری نمایشییگاه (بییا توجییه بییه سییلیقه اسپانسییر جایگییذاری
خواهد شد).
 9 .01متر مربک غرفه استاندارد (با تجهیزات)
 .00امکان برگزاری  3پرزنتیشن در غرفه اسپانسر یا  0سمینار در برنامه تجاری نمایشگاه
 .02امکان پخش کردن بروشورهای اسپانسر در بین بازدیدکنندگان
 .03عنوان اسپانسر پالتینی انحصاری است (فقط به یک شرکت داده می شود)
 .04در تمامی گزارشات خبری نمایشگاه ،به نام اسپانسر با عنوان اسپانسر پالتینی اشاره خواهد شد
 .01در تمامی نامه ها  ،دعوت نامه ها و اخبار به نام اسپانسر با عنوان اسپانسر پالتینی اشاره خواهد شد
 .06تهیه بانک اطالعاتی تمام بازدیدکنندگان ثبت نام شده و شماره تماس آنها(جهت یافتن شرکای جدید تجاری)
اسپانسر طالیي 6111 :یورو
برای شرکت شما امکانات زیر فراهم می شود:
 .0عنوان اسپانسر طالیی نمایشگاه صنعت سنگ 2102
 .2قرار گرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در صفحه اول سایت نمایشگاه تا پایان برگزاری نمایشگاه
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 .3قییرار گییرفتن لوگییوی اسپانسییر و اطالعییاتی در مییورد شییرکت بییا عنییوان اسپانسییر طالیییی در کاتییالوگ رسییمی نمایشییگاه در 0111
نسخه

 .4قرار گرفتن  0صفحه تبلیغات اسپانسر در کاتالوگ رسمی نمایشگاه
 .1قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در تمام بروشور های نمایشگاه
 .6قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در بلیط های دعوت نمایشگاه
 .2قرا رگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در تمام تبلیغات نمایشگاه
 .8قرار گرفتن تبلیغات اسپانسر در یک بنر  2×0متر در سالن نمایشگاه (با توجه به سلیقه اسپانسر جایگذاری خواهد شد)
 6 .9متر مربک غرفه استاندارد (با تجهیزات)
 .01امکان برگزاری  2پرزنتیشن در غرفه اسپانسر یا یک سمینار در برنامه تجاری نمایشگاه
 .00امکان پخش بروشورهای اسپانسر در بین بازدیدکنندگان
 .02اشاره به اسم اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در پوشش خبری نمایشگاه
 .03اشاره به اسم اسپانسر با عنوان اسپانسر طالیی در تمامی نامه ها .دعوت نامه ها و اخبار
اسپانسر نقره ای  4511یورو
امکانات زیر برای شرکت شما فراهم می شود:
 .0عنوان اسپانسر نقره ای نمایشگاه صنعت سنگ 2102
 .2قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر نقره ای در صفحه اصلی وب سایت تا انتهای نمایشگاه
 .3قرارگییرفتن لوگییوی اسپانسییر و اطالعییات در مییورد شییرکت بییا عنییوان اسپانسییر نقییره ای در کاتییالوگ رسییمی شییرکت
( 0111نسخه)
 .4قرارگرفتن تبلیغات اسپانسر در کاتالوگ رسمی نمایشگاه (نصف صفحه)
 .1قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر نقره ای در بروشور های اطالع رسانی نمایشگاه
 .6قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر نقره ای در بلیط های دعوت نمایشگاه
 .2قرارگرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر نقره ای در تمام تبلیغات نمایشگاه
 .8قرارگییرفتن بنییر تبلیغییاتی اسپانسییر  0×0متییر در سییالن نمایشییگاه (بییا توجییه بییه سییلیقه اسپانسییر جایگییذاری خواهیید
شد)
 .9امکان برگزاری یک پرزنتیشن در غرفه اسپانسر یا یک سمینار در برنامه تجاری نمایشگاه
 .01اشاره به نام اسپانسر به عنوان اسپانسر نقره ای در پوشش خبری نمایشگاه
 .00اشاره به نام اسپانسر به عنوان اسپانسر نقره ای در تمامی نامه ها ،دعوت نامه و اخبار
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اسپانسر ثبت نام؛ 7511یورو
امکانات زیر برای شرکت شما فراهم میشود
 .0قرار گرفتن لوگوی اسپانسر درکارت های بازدیدکنندگان (بیش از  1111عدد) و فرم های ثبت نام
 .2کارکنان بخش ثبت نام لباس فرم با نام برند اسپانسر را خواهند پوشید
 .3قرارگرفتن بنر تبلیغات 0×2متر در بخش ثبت نام
 .4قرارگرفتن تبلیغات اسپانسر ثبت نام بر روی میزهای ثبت نام
 .1قرار گیرفتن لوگیوی اسپانسیر بیا عنیوان اسپانسیر ثبیت نیام در صیفحه اصیلی وب سیایت نمایشیگاه تیا پاییان برگیزاری
نمایشگاه
 .6قرار گرفتن لوگیوی اسپانسیر ثبیت نیام و اطالعیات شیرکت بیا عنیوان اسپانسیر ثبیت نیام در کاتیالوگ رسیمی شیرکت
( 0111نسخه)
 .2قرارگرفتن لوگوی اسپانسر ثبت نام به عنوان اسپانسر ثبت نام در بروشور های نمایشگاه
 .8قرار گرفتن لوگ وی اسپانسر به عنوان اسپانسر ثبت نام در بلیط های دعوت نمایشگاه
 .9قرار گرفتن لوگوی اسپانسر با عنوان اسپانسر ثبت نام در تمام تبلیغات نمایشگاه
اسپانسر کارت شرکت کنندگان  7111یورو
قرار گرفتن لوگوی اسپانسر و تبلیغات آن در کارت شرکت کنندگان نمایشگاه صنعت سنگ 2102
اسپانسر بند کارت شرکت کنندگان  0111یورو
قرار گرفتن لوگو و اسم شرکت در بند کارت شرکت کنندگان نمایشگاه صنعت سنگ 2102
اسپانسر خودکار شرکت کنندگان
قرار گرفتن لوگو و تبلیغات بر خودکارهای نمایشگاه صنعت سنگ 2102
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عکسهای پاویون 525سالن  5Aکه نمایشگاه در آنجا برگزار میشود:
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خالصه گزارش نمایشگاه" صنعت سنگ مسکو  " 7106بر اساس توضیحات سایت رسمي نمایشگاه:
نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی ،استخراج ،فرآوری با نام "صنعت سنگ  "2106در تاریخ  20تا  24ژوئن در مرکز نمایشگاهی (و د ن خ) سالن
 ،21با موفقیت برگزار شد.
این نمایشگاه توسط شرکت اکسپو دیزاین و تحت حمایت اتاق بازرگانی و صنعت روسیه ،انجمن ساختمان سازان روسیه ،جامعه مهندسان عمران
روسیه ،اتحادیه خانه سازان روسیه ،اتحادیه معماران روسیه ،اتحادیه طراحان مسکو و اتحادیه معماران مسکو برگزار شد.
نمایشگاه با حضور نمایندگان رسمی سازمان های دولتی ،انجمن ها و اتحادیه هایی که حامی نمایشگاه بودند مانند اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و
....در  20ژوئن افتتاح گردید.
نمایشگاه صنعت سنگ با حضور هیئت رسمی از جمهوری اسالمی ایران ،جناب آقای دکتر جعفر سرقینی ،معاونت محترم وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و آقای دکتر مهدی سنایی  ،سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد.
هدف اصلی نمایشگاه صنعت سنگ  ، 2106نشان دادن استفاده از سنگ طبیعی در طراحی شهری ،معماری و کارهای هنری ،به نمایش گذاشتن
دانش ،استخراج سنگ از معادن ،فرآوری سنگ ،و نشان دادن تجهیزات و ماشین آالت مدرن و همچنین نگهداری از سنگ طبیعی بوده است.
در این نمایشگاه شرکت هایی که در زمینه سنگ اسلب و تایل ،بلوک ،تکنولوژیهای فرآوری ،ماشین آالت و تجهیزات و  ....فعال بودند شرکت کردند.
و به طور کل  211شرکت از  02کشور دنیا ،ازجمله آلمان ،ایران ،چین ،مصر ،ایتالیا ،هند ،روسیه ،ارمنستان ،اوکراین ،قرقیزستان ،ونزوئال و  ...در این
نمایشگاه شرکت کردند.
 %11شرکت کنندگان شرکتهای روسی بودند.در این نمایشگاه ،پاویون ملی ایتالیا ،هند ،چین ،مصر و ونزوئال همانند گذشته برگزار شد .و برای اولین
بار ،پاویون ملی ایران ،توسط شرکت یوستون و همکاری انجمن سنگ ایران متشکل از  02شرکت برگزار شد .که از نظر شرکت کنندگان و مهمانان،
پاویون ایران دارای طراحی بسیار عالی و زیبایی خاصی بود .قطعا مرمر زرد و مرمریت ها با رنگ های متنوعی که از ایران آورده شده بود این غرفه
ها را استثنایی میکرد.
در این نمایشگاه بیشتر سنگهای فرآوری شده(،اسلب و تایل)  ،به معرض نمایش گذاشته شدند.
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گزارش آماری نمایشگاه صنعت سنگ 7106؛
آمار بازدیدکنندگان:

25

EXP-STI-02-12-2017
فعالیت غرفه داران:

آمار ملیت بازدیدکنندگان:
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جایگاه شغلي بازدید کنندگان:
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بازدید از نمایشگاه:

آمار شرکت کنندگان در سال 7106؛
در سال  ، 2106بیش از  211شرکت از  02کشور در این نمایشگاه شرکت کردند
آمار بازدیدکنندگان در سال 7106؛
بازدیدکنندگان این نمایشگاه بیش از  44کشور کشور بوده اند.کشورهایی مثل بلژیک ،آلمان ،ایران ،فرانسه ،فنالند ،انگلیس ،آمریکا ،کره ،برزیل،
آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،چین و ....
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.لیست نشریات و وبسایتهای روسي و بین المللي که اطالع رساني برگزاری نمایشگاه را انجام داده اند

لیست مجله های روسی که نمایشگاه صنعت سنگ مسکو در آن تبلیغ میشود؛

1. Журнал «Камень & Бизнес»
2. Журнал «Мрамор Салон»
3. Журнал «Горный журнал»
4. Журнал «Минеральные ресурсы России»
5. Бюллетень «Недропользование в России»
6. Журнал «Строительные материалы»
7. Журнал «Жилищное строительство»
8. Журнал «Элитные строительные материалы»
9. Журнал « Дизайн, интерьер, строительство»
10. Журнал «Строительная орбита»
11. Журнал «Все о ЖКХ»
12. Журнал «Ландшафтный дизайн»
13. Журнал «Технологии бетонов»
14. Журнал «Сухие строительный смеси»
15. Газета «Cтройка»
16. Газета «Ремонт в Москве»
17. Журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн»
18. Журнал «Все о мире строительства»
19. Журнал « Ландшафтная архитектура. Дизайн».
20. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии 21 века»
21. Журнал «Стройка»
22. Журнал «Российский строительный комплекс»
23. Журнал «Архитектура и строительство России»
24. Журнал «Дом & Интерьер»
25. Газета «4 ROOM»
26. Журнал «Ландшафтные решения»
27. Журнал «Строительный Эксперт. Технологии строительства»
28. Журнал «Вестник промышленности и торговли»
29. Журнал «Зодчий»
30. Журнал «Современный дом»
31. Журнал «Горная промышленность»
32. Журнал «Проект Россия»

-
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 .0مجله "سنگ و تجارت"
 .2مجله "سالن مرمریت"
 .3مجله "معدن"
 .4مجله "منابک معدنی روسیه"
 .1پژوهشنامه "منابک زیر خاک در روسیه "
 .6مجله" مصالس ساختمانی"
 .2مجله " ساخت و ساز خانه های مسکونی "
 .8مجله "مصالس ساختمانی لوکس"
 .9مجله "دیزاین ،طراحی داخلی،عمران"
 .01مجله " مدار ساخت و ساز "
 .00مجله " مهندسی تجهیزات ساختمانهای مسکونی"
 .02مجله " طراحی منظر"
 .03مجله "تکنولوژی بتون"
 .04مجله " مواد خشک ساختمان "
 .01روزنامه" ساخت"
 .06روزنامه" بازسازی در مسکو"
 .02مجله "معماری ،عمران ،دیزاین"
 .08مجله"همه چیز درباره دنیای ساخت و ساز"
 .09مجله"معماری منظر ،طراحی"
 .21مجله" مصالس ساختمانی،تجهیزات و تکنولوژی قرن "20
 .20مجله" ساخت "
 .22مجله"مجموعه ساخت و ساز روسیه"
 .23مجله "معماری و عمران روسیه"
 .24مجله "خانه و طراحی داخلی"
 .21روزنامه"  4اتاق "
 .26مجله" راه حل های طراحی منظر"
 .22مجله" متخصا ساختمان ،تکنولوژی ساخت و ساز"
 .28مجله" پیام صنعت و تجارت"
 .29مجله"معمار"
 .31مجله" خانه مدرن"
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"  مجله" صنایک معدنی.30
" مجله "پروژه روسیه.32

:نشریات بین المللی که نمایشگاه صنعت سنگ مسکو در آن تبلیغ میشود

1. «Marmomacchine international magazine» Italy
2. «Diamante Applicazioni & Techologia» Italy
3. «Litos» Spain
4. «Marble Trend Magazine» Turkey
5. «Stone World Magazine» Тurkey
6. «Stone panorama» India
7. «Stone review» India
8. «Natural Stonage» India
9. «Create Living Stone» China
10. «International Stone Magazine» China

-
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وب سایتهایی که نمایشگاه صنعت سنگ مسکو در آن تبلیغ می شود؛

www.yandex.ru
www.youstone.com
www.exponet.ru
www.allfairs.ru
www.ridjey.ru
www.clocate.com
www.stonemarket.biz
www.expomap.ru
www.exponews.ru
www.generalexpo.ru
www.expobusiness.ru
www.bvents.com
www.tsnn.com
www.expopromoter.org
www.funeralportal.ru
www.stonecontact.com
www.globalstoneportal.com
www.stone-ideas.com
www.stonestore.ru
www.stroyka.ru
www.expo.stroit.ru
www.kompozit21.ru
www.krovizomat.ru
www.bstpress.ru
www.myhome.ru
www.ms.enjournal.net
www.365-tv.ru
www.ard-center.ru
www.generalexpo.ru
www.graniteland.com
www.stoneworld.com
www.stone-network.com
www.stonenetwork.com
www.cnb.by
www.sprb.by
www.terra-expo.com

www.auma.de
www.expodatadase.de
www.worldstonefairs.com
www.10times.com
www.stonebtb.com
www.stoneexpozone.com
www.2exhibitions.com
www.gogostone.com
www.totalexpo.ru
www.tradefairdates.com
www.expolife.ru
www.expoclub.ru
www.stone-online.biz
www.turkishstones.org
www.expocom.ru
www.4to40.com
www.b2btradeshows.net
www.expofairs.com
www.stroymat21.ru
www.tehnobeton.ru
www.buildmix.ru
www.geoinform.ru
www.rifsm.ru
www.dom-online.ru
www.dom-plan.ru
www.archi.ru
www.mining-media.ru
www.voms.ru
www.tradeshow.tradekey.com
www.marble-institute.com
www.marbletrading.net
www.graverstone.ru
www.rcmm.ru
www.stroy-obozrenie.ru
www.vistavki.ru
www.allexpo.ru

www.stoneadd.com
www.tradeshowalerts.com
www.eventseye.com
www.ntradeshows.com
www.constructionshows.com
www.neventum.com
www.mosarchinform.ru
www.radidomapro.ru
www.ardexpert.ru
www.topbuilder.ru
www.d-c.spb.ru
www.webprorab.com
www.arhimir.ru
www.kievbuild.com.ua
www.stone-online.biz
www.arhinovosti.ru
www.archvestnik.ru
www.vashdom.ru
www.elitesm.ru
www.stroyorbita.ru
www.know-house.ru
www.neomagazine.ru
www.rvm.su
www.luk-media.ru
www.gornoe-delo.ru
www.designweekexpo.com
www.spbdesignweek.ru
www.tasdunyasitr.com
www.prorus.net
www.domagazine.ru
www.евростройпрофи.рф
www.ilconte.ru
www.stroy-union.ru
www.architektor.ru
www.archinfo.ru
www.green-city.su
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گزارش تصویری نمایشگاه در سال :7106
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با توجه به اهمیت بازار روسیه و کشورهای روس زبان  ،پیشرفت اقتصادی سالهای اخیر ،و بازار رو به رشد ساخت و ساز در این کشورها ،لذا از
عموم فعاالن سنگ کشور دعوت مینماییم تا برای توسعه صنعت سنگ ایران در نمایشگاه صنعت سنگ 2102مسکو شرکت بفرمایند.
علي رضا رسا
رئیس هیات مدیره
شرکت نیک ستون قشم
تهران -اتوبان ستاری – خیابان مخبری – پالک  – 045واحد 7
تلفن – 44474435 :فاکس44479712 :
پست الکترونیک:
chairman@youstone.com
info@youstone.com

