
 

 

 

 

 

 

 دکتر کرباسیجناب آقاي 

 الملل اتاق ایراننت محترم بینمعاو
 

 

 احترام و سالم با

نظیرترین و مهمترین رویدادهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، علمی و ...  اکسپوها از فاخرترین، کم مستحضرید که همانطور

یران با دستور امیرکبیر از جمله کشورهایی بوده است میالدي که ا 1851در دنیا هستند که سابقه اولین برگزاري آن به سال 

 گردد. که در کنار کشورهاي صنعتی آن عصر در این رویداد حضور داشته است، بر می

شده و شایان ذکر است که براي اولین بار در منطقه خاورمیانه  این رویداد هر پنج سال یکبار در یکی از کشورهاي دنیا برگزار 

 گردد. در کشور امارات متحده عربی، شهر دوبی برگزار می مان و از نزدیکترین شرکاي تجاري،عزیز و در همسایگی کشور

به مدت شش ماه در کنار  11/01/1401لغایت  9/7/1400المللی از تاریخ  کشور و سازمان بین 192در این اکسپو بیش از 

 گذارند.  شان به نمایش می رین برندهايیکدیگر آخرین دستاورهاي مورد نیاز جهانیان را در قالب معرفی برت

متري و با  1100متر فرصت حضور برندها را در یک پاویون  2014ایران در این رویداد بزرگ جهانی در زمینی به مساحت 

  .طراحی ویژه و خاص مهیا نموده است

هاي موضوعی کشور  ودي و ... و پاویونپاویون ج.ا. ایران از ابتدا از نظر طراحی همچون کشورهاي فرانسه، ژاپن و عربستان سع

دبی انتخاب شده است که این امر موجب مباهات ایران و بازدید بیشتر  2020امارات در اکسپو، جز هشت پاویون برتر اکسپو 

 از پاویون خواهد شد.

ر اکسپو از سوي ستاد هاي برتر دنیا، نحوه حضور برندها د به اهمیت این رویداد و کسب تجربه حضور در کنار شرکتبا توجه 

با تجار کشورهاي حاضر در  B2Bاي نیز به تشکیل جلسات  ملی اکسپو ایران تبیین شده (تصاویر پیوست) و عنایت ویژه

 اکسپو گردیده است.

 ضمن است خواهشمند است، معتبر برندهاي و ها شرکت ارزشمند بسیار و تخصصی خواستگاه رویداد این آنجائیکه لذا از

 الزم هماهنگی آن استان خوشنام و معظم هاي شرکت معرفی به هاي ذیل مجموعه، نسبترسانی مناسب به تشکل اطالع

 .فرمایند معمول

هاي مناسب  هاي اقتصادي اکسپو با هماهنگی قبلی و در تاریخ در همین راستا این اتاق آمادگی تشکیل وبینار معرفی پتانسیل

 را دارد.

06/06/1400 

2657/1400 

 دارد



 

 

 

 

 

 

مسئولیت اتاق این اکسپو، در هاي حضور برندها حمایت اتاق مشترك ایران و امارات از شیوه کنار در ستحضارا مزید جهت

 خواهند تقدیم اعزامی هاي گروه نیز جدول نهایی نزدیک آینده در که باشد می دار عهده را اکسپو به تجاري هاي تأهی اعزام

 شده است) تقدیم حضور اعزام هیأت تجاري گردید. (جدول اولیه

هاي تجاري  هاي تبلیغاتی شرکت برداري از فرصت جهت بهره 88544446-50در ضمن شرکت صابر انصار مهر با شماره تماس 

ها در کتاب  جهت حضور شرکت 88171274در پاویون ایران و موسسه عصر کسب و کار ایرانیان کارینا با شماره تماس 

ها در نمایشگاه  جهت حضور شرکت 26370192کارن با شماره تماس یلیادایرکتوري نمایشگاه و شرکت توسعه تجارت ا

 گردند. مجازي به حضورتان معرفی می

 قبالً از همکاري جنابعالی کمال تشکر را دارد.

 

 

 

 با تشکر و احترام                
 فرشید فرزانگان                    

 ایران اتاق اکسپو کمیته لئومس        
 اق مشترك ایران و امارات   رئیس ات      

06/06/1400 

2657/1400 

 دارد



 

 

 

 

 

 

 برنامه زمانی برگزاري هیأت هاي تجاري

 نام نمایشگاه ردیف
تاریخ به 

 میالدي

تاریخ به 

 شمسی
 گروه مرتبط

1 seamless  
29-30 Sep 8-7 مهر کیالکتروننهادها، خرده فروش، تجارت  ،یتک، مال نیف   

2 Beauty World middle east  
5-7 Oct 15-13 مهر  مواد اولیه و محصول نهایی آرایشی و بهداشتی 

3 Gitex 
17-21 Oct 29-25 مهر  استارتاپ ها، دانش بنیان ها، فناوري اطالعات و... 

4 Fintech Surge  
17-20 Oct 28-25 مهر  فین تک 

5 Cabsat 
26-28 Oct 6-4 آبان یرسانه و سرگرم   

6 
Yammex & gulfood& 

Seafex  

7-9 Nov 18-16 آبان  / ماهیتجهیزات صنایع غذایی و شیرینی و اسنک  

7 
International Fashion 

Week Dubai  

12-18 Nov 27-21 آبان  
 يپوشاك، دانشگاه هاد و در حوزه م دارانیانجمن ها و خر

و رسانه ها نان،یمد، بالگرها، کارآفر  

8 Arablab  
15-17 Nov 26-24 آبان  تجهیزات پزشکی 

9 Arab plast  
15-18 Nov 27-24 آبان کیو صنعت الست يبسته بند ،یمیپتروش ک،یپالست   

10 Mine Show  
16-17 Nov 26-25 آبان  معدن 

11 IPM  
22-24 Nov 3-1 آذر  گل و گیاه 

12 WOP 
22-24 Nov 3-1 آذر  میوه و سبزیجات 

13 IATF  
28-30 Nov 9-7 آذر  منسوجات و پوشاك 

14 Agrami  
8-9 Dec 18-17 آذر  محصوالت سنتی ایران/ (مفصل هست)،تجهیزات کشاورزي 

15 furniture360  
13-18 DEC 27-22 آذر  مبلمان شارجه 

16 Gift & life style  
14-16 Dec 25-23 آذر  صنایع دستی/ هدایا و الیف استایل 

17 automechanika  
14-16 Dec 25-23 آذر  قطعات خودرو 

18  Leatherworld Middle East  
14-16 Dec 25-23 آذر  چرم و منسوجات 

19 Steelfab  
10-13 Jan 23-20 دي  فوالد 

20 - 15-18 Jan 28-25 دي  ساختمان 

21 
MENA Transport 

Congress and Exhibition 

6-8 Feb 19-17 بهمن  حمل و نقل و لجستیک 

22 Gulfood 
10-17 Feb 28-24 بهمن  صنایع غذایی/نمایشگاه حالل 

23 DUPHAT  
22-24 Feb 5-3 اسفند  فناوري دارویی 

24 Gulfsteelshow  
22-24 Feb 5-3 اسفند  استیل/ کاربردي صنایع نفت 



دوبی در خصوص اعالم لیست وزارتخانه ها،  2020اطالعیه ستاد اکسپو 

 دستگاه ها و شرکت هاي مجري پاویون ایران

 
 

 

دوبی طی اطالعیه  2020المللی ج.ا.ایران، ستاد اکسپو  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین

سالن هاي مربوط به کشورمان، ضمن  در و محتوایی به تحویل موقت پاویون ج.ا.ایران و آغاز اقدامات اجرایی اي اعالم نمود، باتوجه

تشکل هاي بخش خصوصی که با حضور در جلسات ملی و اجرایی ستاد اکسپو دوبی  تقدیر و امتنان از تمامی بخش هاي دولتی و

بهرمندي از خرد جمعی میسر نمی گشت این  ند و در واقع اگر توفیقرا از نظرات و مشاوره هاي ارزشمند خود بهرمند ساخت ما

باشد رقم  کشور جهان بشمار آمده و موجب افتخار براي ایران اسالمی می 198برتر در بین  پروژه ملی که امروز جزو هشت پاویون

 .نمی خورد

لیست وزارتخانه ها، دستگاه ها و شرکت هاي  اییستاد اکسپو در راستاي رسالت اطالع رسانی و شفاف سازي امور ستادي و اجر لذا

دستگاه هاي  تشریفات اداري و مالی (مناقصه یا مزایده) در کمیسیون معامالت شرکت با حضور مجري این پروژه که براساس انجام

 :نظارتی انتخاب شده اند را به شرح ذیل اعالم می نماید

 ایران  HighTech المی ایران / مجري بخش فناوريمعاونت علمی و فن آوري ریاست محترم جمهوري اس -1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ( معاونت صنایع ) / ارائه توانمندي ها در بخش صنعتی و تولیدي  -2

 وزارت ارشاد ( بنیاد رودکی ) / موسیقی اصیل ایرانی و آیین اقوام ایرانی  -3

 ذب سرمایه گذاري خارجیوزارت اقتصادي و دارایی ( سازمان سرمایه گذاري ) / ج -4

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی / توانمندي هاي بخش هاي مرتبط با گردشگري و صنایع دستی  -5

 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران ( اتاق بازرگانی ایران و امارات ) / مجري امور هیات هاي تجاري -6

 یژه اقتصادي / مجري اهداف مناطق آزاد کشورو و صنعتی –مناطق آزاد تجاري  -7

 مرکز ملی فرش ایران / مجري ارائه هنر صنعت فرش دستباف ایران  -8

 خانه معدن ایران / توانمندي هاي صنایع معدنی ایران  -9

 شرکت صابر انصار / بهره برداري از فرصت هاي تبلیغاتی پاویون ایران در اکسپو -10

 اوید / مجري ارائه غذا و نوشیدنی ایرانی در رستوران پاویونشرکت همایش آفرینان ج -11

 شرکت دیدبان سرمایه / مجري بخش تجاري پاویون -12

 شرکت آواي هنر متعالی / تدوین سناریو بازدید و امور فرهنگی  -13

 شرکت معرفان رسانه پویا / مجري مستندسازي پاویون -14

 .مسئولیت اجرایی در پاویون کشورمان در این دوره ندارند "ترویج تجارت جهانیخانه "شایان ذکر است دیگر بخش ها از جمله 

 

 * دوبی 2020ستاد اکسپوي *

 



BEYOND THE LINES
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اکسپو چیست؟
World's Fair or

Universal Expositions

BIE
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ریخچه اکسپو  تا

Exhibition Design
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1907Norfolk
United States of America

1906Milan
Italy

1905Liega
Belgium

1904Louisiana
United States of America

1901Buffalo
United States of America

1900Paris
France

1897Brussels
Belgium

1893Chicago
United States of America

1889Paris
France

1888Barcelona
Spain

1880Melbourne
Austrila

1879Sydney
Austrila

1878Paris
France

1876Philadelphia
United States of America

1873Viena
Austrila

1867Paris
France

1862London
United Kingdown

1855Paris
France

1851London
United Kingdown

1907Doublin
Ireland

1909Seattle
United States of America

1910Brussels
Belgium

1911Turin
Italy

1913Ghent
Belgium

1915San francisco
United States of America

1915San Diego
United States of America

1922Rio de Janeiro
Brazil

1929Seville
Spain

1929Barcelona
Spain

1933Chicago
United States of America

1935Brussels
Belgium

1937Paris
France

1939New York
United States of America

1949Port -au-Prince
Haiti

1958Brussels
Belgium

1962Seattle
United States of America

1964New York
United States of America

2015Milan
Italy

2012Yeosu
South Korea

2010Shanghai
China

2008Zaragoza
Spain

2005Aichi
Japan

2000Hannover
Germany

1998Lisbon
Portugal

1993Taejon
South Korea

1992Genoa
Italy

1992Seville
Spain

1988Brisbane
Austrila

1986Vancouver
Canada

1985Tsukuba
Japan

1984New Orleans
United States of America

1982Knoxville
United States of America

1974Spokane
United States of America

1970Osaka
Japan

1968San Antonio
United States of America

1967Montreal
Canada
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حـامـیـان
مـالی
چـنـد
کـشـور

اسرتلـیافرانسهآملـان

رات چکاما
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بودجه برخی کشورها در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
(میلیون درهم)

300 41384

45 1209065 180

هند

آملان

انگلستان

یجان آذربا

اسرتالیا

یر الجزا

یلند نیوز

کرواسی

عربستان
سعودی



DUBAI 
EXPO 2020



www.samexpo2020.com

اکسپو ۲۰۲۰
کجـــاست؟
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چرا دبی؟
نحوه انتخاب دبی برای میزبانی اکسپو ۲۰۲۰



THE WORD`S GREATEST SHOW
WWW.EXPO2020.COM

EXPO 2020 DUBAI 
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شعار اصلی اکسپو ۲۰۲۰

Connecting Minds,Creating the future

ینده ر ، ساخت آ پیوند افکا
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محوطه اکسپو
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یــــــــران در اکسپو ۲۰۲۰ ا
Self Built Pavilion
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یران در اکسپو پاویون ا

۲۰۱۴ مرت مربع
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فرصت های تجاری
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 فراخوان 

 نظیر اقتصادي و جهانی حضور در رویداد کم

 دوبی 2020اکسپو 

 11/1/1401تا  9/7/1400

 24:00تا  10:00

نظیرترین و مهمترین رویدادهاي فرهنگی اقتصادي در دنیا هستند که سابقه    کم فاخرترین، اکسپوها از 

سال   ست      1851اولین برگزاري آن به  شورهایی بوده ا ستور امیرکبیر از جمله ک میالدي که ایران با د

 گردد.صر در این رویداد حضور داشته است، بر میکه در کنار کشورهاي صنعتی آن ع

سال   شورهاي دنیا برگزار  یکبار در یاین رویداد هر پنج  ست که براي     و شده کی از ک شایان ذکر ا

ایران و از نزدیکترین شــرکاي تجاري  ،در منطقه خاورمیانه و در همســایگی کشــور عزیزمان اولین بار

 گردد.برگزار می و در کشور امارات، شهر دوبی ایران

به مدت  11/01/1401لغایت  9/7/1400اریخ المللی از تکشور و سازمان بین   191در این اکسپو بیش از  

ورهاي مورد نیاز جهانیان را در قالب معرفی برترین برندهایشان اشش ماه در کنار یکدیگر آخرین دست

 گذارند. به نمایش می

ساحت   ضور برندها را در یک     2014ایران در این رویداد بزرگ جهانی در زمینی به م صت ح متر فر

 طراحی ویژه و خاص مهیا نموده است متري و با  1100پاویون 

پاویون ایران از ابتدا از نظر طراحی همچون کشورهاي فرانسه، ژاپن و عربستان سعودي و . . . و 

دبی انتخاب شده  2020هاي موضوعی کشور امارات در اکسپو، جز هشت پاویون برتر اکسپو یونوپا

 پاویون خواهد شد. بازدید بیشتر ازمباهات ایران و است که این امر موجب 

المللـی  هـاي بـین  شرکت صابر انصار مهر با افتخار و به نمایندگی از سوي شـرکت سـهامی نمایشـگاه   

انحصـاري  مسـئولیت   (www.iranfair.com)ج.ا.ایران بعنوان سـتاد ملـی برگـزاري اکسـپو ایـران      

 بعهده دارد. ی برندها را در این عرصه جهانیواگذاري فضاهاي تبلیغاتی جهت حضور و معرف

 

هاي تبلیعاتی هاي برتر دنیا و فرصتبه اهمیت این رویداد و کسب تجربه حضور در کنار شرکت با توجه

ها هاي تبلیغاتی زیر با شرایط متفاوت جهت شرکتبینی شده از سوي ستاد ملی اکسپو ایران، بستهپیش

ایران خصوصاً مالقات اختصاصی  هایی که تمایل به حضور در پاویونطراحی شده است. لذا از شرکت

گردد ضمن انتخاب بسته تبلیغاتی با تجار کشورهاي حاضر در اکسپو را دارند تقاضا می B2Bدر جلسات 

 مورد نظر فرم درخواست مشارکت را تکمیل و در اسرع وقت ارسال نمایند.



 

مرتبط با اکسپو مورد هاي متقاضی تا پایان اکسپو جهت انجام امور با توجه به اینکه اطالعات شرکت

 شود درج فرم در کامل و دقیق صحیح، بصورت درخواستی اطالعات گیرد الزم استاستفاده قرار می

 خود بعهده شرکت مشخصات با اولیه فرم درخواست در شده درج اطالعات مطابقت عدم مسئولیت.

 .پذیرفت نخواهد این خصوص در و این شرکت مسئولیتی برگزاري ستاد باشد ومی متقاضی

 به فضاهاي تبلیعاتی واگذاري این شرکت جهت براي تعهدي هیچگونه فرم این ارسال و تکمیل

هاي الزم هماهنگی ستاد ملی برگزاري اکسپو ایران و صرفا پس از تایید نمایدنمی ایجاد متقاضیان

 پذیرد.نام صورت میجهت ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوبی 2020اکسپو  در مشارکت متقاضیان اولیه درخواست و اطالعات ارسال فرم

 ارسال فرمایید. comSaberAnsar@info.ست الکترونیک آپ و پواتس 0905-7089521شماره لطفا فرم زیر را تکمیل و به 

 الزم ارائه گرددالزم است فرم تکمیل شده نیز بصورت مهر و امضا شده به همراه 

 

 مشخصات شرکت

  نام کامل شرکت (فارسی) :

  نام کامل شرکت (التین) :

  گروه فعالیت

  زمینه فعالیت (نوع کاال و خدمات):

  نام تجاري محصول:

                 صاردات به کشورهاي خارجی :     بله              خیر                 داشتن  نمایندگی در خارج از کشور: بله             خیر      

 خیر                            واردات از کشورهاي خارجی :     بله              خیر                  داشتن  نمایندگی شرکت خارجی:    بله       

 یی کشورها ر چهتمایل به مالقات با تجا

 را دارید
 

را  ها تمایل به مالقات با کدام شــرکت

 دارید
 

 شناسه ملی شرکت: شماره ثبت شرکت :

  رقمی : 12کد اقتصادي 

 شماره نمابر با درج کد شهر: شماره تلفن با درج کد شهر:

  آدرس کامل پستی:

  پستی: کد

 مشخصات مدیرعامل

 تلفن همراه مدیرعامل: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 مسئول ثبت نام ثابت –مشخصات نماینده تام االختیار 

 سمت: نام و نام خانوادگی:

 آدرس ایمیل مسئول ثبت نام: تلفن همراه مسئول ثبت نام:

 بسته تبلیغی مورد درخواست

 تک برندها  2بسته تبلیغاتی شماره  ردیف            بسته تبلیغاتی شماره یک 

 هاتشکل ها وهلدینگ 4بسته تبلیغاتی شماره  تک برندها 3بسته تبلیغاتی شماره 

 لطفا این بخش توسط دارنده امضا مجاز شرکت تکمیل گردد :

 باشد.میها به عنوان ستاد ملی برگزاري اکسپو ایران نمایشگاه سهامی شرکت مقررات و ضوابط کلیه پذیرش منزله به فرم این امضاء مهر و تکمیل

 :شرکت امضاء و مهر                                   :فرم تکمیل تاریخ                                 : سمت                                   :خانوادگی نام و نام


