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 معماری، نما   گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

سنگ، در و پنجره،  تأسیسات، لوله و اتصاالت،  روشنایی، آسانسور،    و  دکوراسیون، برق  و

خدمات فنی ، هوشمندسازی ساختمان، کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه و مهندسی، ماشین 

 

    1399تیرماه  14ی ــال 11
 المللی فارس مایشگاه بینن

 المللیدومین نمایشگاه بین بیست و     

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

  مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛

های مرتبط با صنعت ساختمان نقش موثری در توسعه و رونق این حوزه در کشور ایفا نموده و همچنین همانگونه که مستحضرید، نمایشگاه

 کند.کنندگان را فراهم میبرند مشارکتهای جدیدی از مشتریان و کمک به توسعه فرصت نفوذ در بازارهای جدید و آشنایی با گروه

کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد، هایی که توانسته نظر مساعد مشارکتیکی از نمایشگاه

این رویداد   دوره مین  دوبیست و  به عنوان بزرگترین نمایشگاه جنوب کشور است که    المللی صنعت ساختمان شیرازنمایشگاه بین 

 1399تیرماه  14الی  11اریخ ــدر تو  iCBuildارس با برند ــرساز رویداد پـتوسط شرکت ب ،ارســللی فــالمگاه بین ـــدر نمایش

 باشد.به شرح ذیل می حافظ، بهار، نرگس، سرو، مالصدرا و محوطهاجاره بهای فضای سالن های  برگزار خواهد شد.

 رفهنوع غ  موقعیت غرفه
 اجاره بهای هر مترمربع )ریال( 

 توضیحات 
 غرفه پیش ساخته  غرفه خودساز 

سالن  در واقع  VIP هایغرفهرزرو  صورت در 000،100،2 1،700،000 عادی فضای باز

  R1و  A1 ،B1 ،C1 ،D1 ،L1 لحافظ شام

در  آگهی بابت درج ریال  57،000،000بلغ م

غرفه    یاجاره بها   بهبیلبورد    نمایشگاه و نصبکتاب  

سایر  به اجاره بهای همچنین  .شوداضافه می

بابت  ریال  12،000،000بلغ م VIPهای غرفه 

 گردد. افزوده می  نمایشگاهکتاب  در  آگهی  درج  

 سالن های

 بهار، سرو، نرگس، مالصدرا

 000،250،2 1،950،000 عادی

VIP 2،150،000 - 

 سالن حافظ
 000،600،2 2،300،000 عادی

VIP 2،500،000 - 

 .گرددیبر ارزش افزوده اضافه م  اتیمال  %9جمع کل اجاره بها غرفه، مبلغ  به   •

که کاالها و  باشدیم یداخل یهاصرفا مربوط به شرکت یالیر یهاتعرفه •

 .ندینمایم یمعرف شگاهیرا در نما یداخل یبرندها

 زیپر ،ییاطراف، موکت، روشنا یهاشنیساخته شامل پارتشیپ یهاغرفه •

 .باشدیمتر م18 هر یبه ازا یصندل و دو زیم کینام شرکت،  بهیبرق، کت

ساز غرفه  مانکاریباشند که توسط پ  خودساز  ستیبایالزاما م  VIPیهاغرفه •

ساز موظف غرفه مانکاریپضمنا  .شوند یم یکننده دکورسازخود مشارکت

و برگزارکننده  فارس یالمللنیب  شگاهیو مقررات نما نیقوان  تیبه رعا

 .باشدیو پرداخت عوارض مربوطه م شگاهینما

 .باشدیغرفه م نهیبر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هز ییجانما تیالو •

کنندگان در کتاب شامل درج اطالعات مشارکت یشگاهینما دماتخ •

 یهاکارگاه یمتخصص، برگزار دکنندگانیدعوت از بازد شگاه،ینما کیالکترون 

 .باشدیم ادبودیدار و لوح کارت غرفه ،یآموزش

حساب از   هیحساب کامل و دارا بودن برگه تسو  هیغرفه در صورت تسو  لیتحو •

 .باشدیم ریپذامکان شگاهینما یستاد برگزار

ممنوع بوده و در صورت مشاهده کل   ر،یاز غرفه به غ  یاجاره بخش  ای یواگذار •

 غرفه پلمپ خواهد شد. یفضا

  "روز به نمایشگاه 45کمتر از    "در صورت انصراف یا عدم حضور در نمایشگاه   •

 گردد.کننده استرداد نمیبه هر دلیلی هیچگونه وجهی به مشارکت

 گردد.یارسال م 1399مرداماه  15 یال 1 خیفقط از تار یفاکتور رسم •

 

 
 8000داخلی         021-41074000   ستاد اجرایی:    

 
 مهندس قنبریآقای         09018296240   موبایل: 

 
 یصبایمهندس  خانم       09018296246   موبایل: 

 
 9داخلی                       021-41074000فکس:         

 
 info@iCBuildexpo.comایمیل:                     

 

http://www.icbuildexpo.com/
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 کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتیسنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، روشنایی، آسانسور،  و  دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه خدمات فنی و مهندسی، ماشینهوشمندسازی ساختمان و سیستم های امنیتی، 

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین           

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 مترمربع فضای نمایشگاهی  3336 کل،مترمربع فضای   5506–سالن حافظ 
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 کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتیسنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، روشنایی، آسانسور،  و  دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه خدمات فنی و مهندسی، ماشینهوشمندسازی ساختمان و سیستم های امنیتی، 

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین           

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 مترمربع فضای نمایشگاهی  954 کل، مترمربع فضای  1523 – بهارسالن 
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 کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتیسنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، روشنایی، آسانسور،  و  دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه خدمات فنی و مهندسی، ماشینهوشمندسازی ساختمان و سیستم های امنیتی، 

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین           

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 مترمربع فضای نمایشگاهی  954 کل،مترمربع فضای  1523 –نرگس سالن 
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 کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتیسنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، روشنایی، آسانسور،  و  دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه خدمات فنی و مهندسی، ماشینهوشمندسازی ساختمان و سیستم های امنیتی، 

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین           

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 مترمربع فضای نمایشگاهی  820 کل، مترمربع فضای  1376 – سروسالن 
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 کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتیسنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، روشنایی، آسانسور،  و  دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایه عمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابستهآالت و تجهیزات راه خدمات فنی و مهندسی، ماشینهوشمندسازی ساختمان و سیستم های امنیتی، 

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین           

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 للی فارس المای کلی نمایشگاه بیننم
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