اطالعيه برگزاري
اولين نمایشگاه تخصصی کاال ،خدمات و تجهيزات فروشگاه و فروشگاههاي زنجيرهاي البرز
 42تا  42بهمن ماه 3169

1st Alborz Chain Stores & Shop Exhibition, 13-16 Feb 2018
محل برگزاري :کرج ،مهرویال ،پل شهدای پلیس ،محل موقت نمایشگاههای البرز ( موسسه گلستان گلشهر )
گروههاي تخصصی و کاالیی:

 فروشگاهها و رستورانهای زنجیرهای دولتی ،تعاونی و خصوصی
 صنعت پخش و شبکه توزیع مویرگی کاال
 تجهیزات و لوازم فروشگاهی و رستورانی نظیر :انواع ترازو و صندوق ،چرخهای خرید و گیتهای ورود و
خروج فروشگاهی ،تجهیزات هایپرمارکت ،باالبرهای صنعتی متحرک و ثابت در انواع مختلف تناژ و
ارتفاع ،یخچالهای فروشگاهی ،سوپرمارکتی و هایپرمارکت ها ،سیستمهای هوشمند سازی و امنیتی
فروشگاهها ،لوازم و تجهیزات فروشگاهی ،سوپرمارکتی و قفسههای انباری ،دکوراسیون فروشگاهی ،لوازم
و تجهیزات مکانیزاسیون فروشگاهها ،مارکتها ،محصوالت و خدمات چاپ صنعتی و بسته بندی( فیلم
پلی اتیلن ،رول و پاکت و  ، )...وسائل فروشگاهی و لوازم آشپزخانههای صنعتی ،سیستم قفسه بندی
چک اوت ،ترولی و صنایع مفتولی مرتبط ،بسته بندی مواد غذایی ،یخچال و سردخانههای صنعتی
طراحی و تجهیز فضاهای تجاری ،ظروف یکبار مصرف ( معمولی و گیاهی) ،پرینتر حرارتی ،پرینترهای
چاپ بارکد و برچسب ،بارکد اسکنر
 کاالهای مصرفی و قابل عرضه در فروشگاههای زنجیرهای نظیرکاالهای مصرفی و محصوالت غذایی
شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ،پوشاک ،کیف و کفش ،اسباببازی ،لوازم ورزشی ،نان و شیرینی
 خدمات مرتبط با فروشگاهها نظیر :طرح و توسعه نرم افزار ،باشگاه مشتریان ،مرکز تماس ،نرم افزارهای
اداری و مالی ،نرم افزار و سخت افزارهای صندوق مکانیزه فروش ،وب سایت و اپلیکیشنهای خرید و
فروش اینترنتی ،چاپ و انتشارات
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هزینه مشارکت /خالص پرداختی(هرمترمربع):
 فضای سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته(حداقل  51مترمربع)  /شامل :پانلهای اطراف ،موکت ،یک عدد

پریز ،روشنائی ،یک عدد میز و دو عدد صندلی و کتیبه با نوشته  530 :هزار تومان
 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات پیش ساخته (حداقل  30مترمربع) /غرفه خودساز 520 :هزار تومان
فضای باز(حداقل  10مترمربع) 00 :هزار تومان
 حداقل فضای نمایشی تحت پوشش نمایشگاه 4 :هزار مترمربع
 تخصیص غرفه با فعالیت و متراژ درخواستی ،قطعیت ثبت نام و واریز هزینه متناسب است.
 مهلت ثبت نام  30دی ماه و به مبالغ  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه خواهد شد.
 سوابق کاری تانا و مدارک نمایشگاه از سایت  1زبانه tana-group.com
 تانا عالوه بر برگزاری نمایشگاههای خارجی ،مجری نمایشگاه خودرو(چهار دوره) ،الکامپ و تلکام(یک
دوره) ،صنعتی -بازرگانی(یک دوره) و صنایع غذایی(دو دوره) در استان البرز بوده است.
 رزرو غرفه( 09253331931 :محمد نریمانی) و ( 09520392393سجاد جعفری)
تلفن 02332141990 - 95 :و دورنگار02332141034 :
 شبکه های اجتماعیTelegram: @tanagroup, Instagram: tanagroup :
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