
                                                     

نام شرکت/ سازمان:                                                        نام مدیر عامل:

موضوع فعالیت:                                                        محصول و خدمات شرکت:

پست الکترونیکی:                                                        وب سایت:

تلفن:                          نمابر:                                        صندوق پستی:

آدرس کامل پستی:

نوع غرفه:  طالیى            ویژه متراژ غرفه مورد نیاز ( حداقل 9 متر مربع و اندازه آن ضریبی از 3 می باشد.):  

نام مسوول غرفه:                                           شماره تماس مستقیم:

تاریخ ثبت نام:                                                                 امضاء:

* غرفه بندي عمومی شامل پارتیشن، میز، صندلی و نورپردازي بر عهده نمایشگاه بوده و سایر امکانات بنا به درخواست متقاضی با تعیین هزینه   هاي مربوطه قابل 
ارایه خواهد بود.

* شرکت کنندگان گرامی می بایست وجوه ثبت نام خویش را به شماره حساب 4060122709 به نام گروه پژوهشى صنعتى آریانا نزد بانک ملت واریز نموده 
و اصل مدارك خویش را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

لطفاً جهت هماهنــگى و کسب اطالعات بیشـتر با شماره تلفن88342900   داخلى 221 ( خانم قدمـى)
تماس حاصل فرمائید.

نوع غـرفه                                                                        هزینـه  هرمترمربع (ریال)

  طـالیی                                                           6,700,000
ویـژه                                                         5,700,000   

فرم ثبت نام در نمايشـگاه "پانزدهمین کنفرانس بین المللـی مدیریت پـروژه"
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هزینه ثبت نام در نمايشـگاه "پانزدهمین کنفرانس بین المللـی مدیریت پـروژه"

️︀﹝ ︣ا︠﹢ان﹁



آخرین دسـتاوردهاى شرکت خود را در معرض بازدید متخصـصان قرار دهند.                                            

از امکان تعامل و همکارى رو در رو  با مشـتریان ، کارفرمایان و سایر ذینفعـان خود استفـاده نمایند.

به عنوان عضـوي از شبکه بزرگ مدیریت پروژه، با دیگر اعضـاي جامعه ارتباط برقـرار نمایند.                            

 نام و نشـان تجـاري خود را ترویـج کنند.

با حضور در اين نمايشگاه می توانید از مـزايای زير بهـره مند شوند 

درخشش برنـد حامیـان در پانزدهمـین کنفـرانس بین المللـی 
مدیـریت پـروژه

افتخـار ما این است که در فضاى حرفه اى، تعدادى از برجسته ترین شرکت  هاى پروژه محور کشور چندین نوبت 
حامى این کنفرانس بوده اند.

(اویک)شرکت مهندسى و ساختمان صنایع نفت

14 دوره حمـایت

2 دوره حمـایت6 دوره حمـایت

6 دوره حمـایت 5 دوره حمـایت

 2 دوره حمـایت 1 دوره حمـایت 1 دوره حمـایت

شرکت تناوب
2 دوره حمـایت

با توجه به توانمـندى هاى شـرکت ها و سازمان هاى پروژه محور، برپایـى نمایشگاه از جمله برنامه هاى همیشگى 
کنفـرانس مدیریت پروژه بوده که هر ساله با استقبال خوب مخاطـبان مواجه مى شود. این نمایشـگاه طى دو روز  
برگـزارى کنفرانس در روزهاى یکشنبه و دوشنبه مورخ 4 و 5 اسفند ماه سال جارى، با هدف برقـرارى تعامل بین 
مخاطبان و شرکت هاي برتر پروژه  محـور، سازمان هاي ارایه دهنده خدمات مدیریت پروژه ، مهندسان مشاور، 

شرکت ها و مراکز آموزشـی و تحقیقاتی و ناشـران برپا خواهد شد.
با توجـه به اینکه شرکت کنندگان در این کنفرانس مخاطـبان مؤثر مدیریت  پروژه کشـور به ویژه مدیران صـنایع 
بزرگ نفت، گاز و پتروشیمى، نیرو، راه و ساختمان و سازمان هاى پروژه محـور هستند، این نمایشـگاه فرصت 

مناسبی براي ارائه توانمندي هاي شرکت ها و سازمان هاى مختلف به ویژه فعاالن عرصه هاى زیر است:  

شرکت هاى پیمـانکارى و کارفرمـایان پروژه محـور 
شرکت هاى مشـاوره مدیریت و مدیریت پـروژه

سـازندگان و تأمین کننـدگان تجهـیزات

مـزایای حامـیان کنفـرانس بین المللـی مدیریت پـروژه 

تأمین کننـدگان خدمـات مالـى و ارائـه کنندگان خدمـات بیمـه اى
مراکز آموزشـى و مؤسـسات تحقیقاتى 

مؤسـسات فرهنگـى و انتشـاراتى در زمینه مدیریت و مدیریت پروژه  

معرفى سازمان شما به مخاطبان جامعه مدیریت پروژه در سه نوبت و در تیراژ 20 هزار نسخه
درج نشان حامیان کنفرانس در مستندات و تبلیغات کنفرانس

پخش تیزر شرکت در محل برگزارى کنفرانس
اهداى تندیس به عنوان حامیان توسعه مدیریت پروژه

معرفى سازمان شما به بیش از 3000 نفر در لوح فشرده و ماندگار کنفرانس 
اختصاص 20 تا 30 درصد تخفیف در بخش نمایشگاهى کنفرانس

حضور رایگان تعدادى از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاه هاى آموزشى کنفرانس
ارتباط موثر و حضورى با برترین هاى جامعه مدیریت پروژه کشور

درج نشان سازمان در دکورهاى سالن اصلى کنفرانس جامعـه مدیریت پروژه کشور افتخار دارد، با یارى خداوند متعـال و مشارکت و همراهى جمع بزرگـى از مدیران و 
فرهیختگان مدیریت پروژه، امسـال پانزدهمین کنفرانس بین المللـى مدیریت پروژه را برگزار نمـاید. این کنفرانس 

در حال حاضر :

•   از حمـایت برترین و بزرگـترین شرکت هاى پروژه محـور، پیمانکاران و کارفرمایان برخوردار است.
•   بزرگـترین گردهمـایى و پر سابقه ترین رویداد جامعـه مدیریت پروژه کشـور است.

گروه پژوهشى صنعتى آریانا مفتخر است که اینک کنفـرانس بین المللـى مدیریت پروژه اعتبار ملى و جهانى یافته 
و این مهم در سایه ى همکارى ارزشمـند جامعه مدیریت پروژه کشـور تحقـق یافته و انشـاا... تدوام خواهـد یافت.
در آستانه برگزارى پانزدهمین کنفـرانس بین المللى مدیریت پروژه از تمام شرکت ها و سازمان هاى پروژه محـور 
دعوت مى نمائیم، تا با حضور خود در این کنفرانس به جمع حامیان آن پیوسته و برند شرکت خود را در بین بزرگان 

جامعه مدیریت پروژه شاخص نمایند. 

بیش از شـش ماه به روش هاى متعـددى سازمـان حامـى به جامعه مدیریت پروژه معـرفى مى شود. از جمـله 
بروشـور، پوستر، ایمیل، وب سـایت، معرفى در کنفـرانس و...

نزدیک به 1500نفر از جامعـه مدیریت پروژه در طول دو روز در کنفـرانس حضور مى یابند که بیش از60 
درصـد آنها، مدیران ارشـد و میانى سازمان هاى بزرگ کارفرمایى (پیمانکارى) هستند.

مقـدمه 

پانزدهمـین نمایشـگاه بین المللـی مدیریت پـروژه

وفـاداری حامـیان، دلیلـی بر اثر بخشـی حمـایت

افــزایش آگاهـی از بــرند در جامعـــه مدیریت پروژه

        تعـامل مســتقیم و مؤثــر با جامعه مخــاطب

iipmc.aryanagroup.com
info@iipmc.com
88342900


