اطالعيه برگزاري
پنجمين نمايشگاه خودرو و قطعات البرز 2 ،تا  5بهمنماه 97

5th Alborz Motor & Spare Parts Show, 22 – 25 Jan 2019
"خودروهای سواری و تجاری ،قطعات ،موتورسیکلت و دوچرخه"
زمان و محل برگزاري 2 :تا  5بهمنماه /کرج ،محل موقت نمایشگاههای استان البرز
آمار دوره قبل:
 تعداد مشارکت کنندگان 60 :شرکت
 تعداد بازدیدکنندگان :بیش از  40هزار نفر
 فضاي نمایشی /سرپوشیده 6 :هزار مترمربع
 فضاي نمایشی /باز4 :هزارمتر مربع
برخی از مشارکت کنندگان دورههاي قبل:
خودرو :جهان نوین آریا(نیسان) ،آرین موتور (میتسوبیشی) ،آسان موتور(هیوندایی) ،اطلس خودرو (کیا موتورز)،
کارمانیا ،کرمان موتور ،مدیران خودرو ،گروه صنعتی ایران خودرو ،ایران خودرو دیزل ،انجمن صنفی نمایندگان
ایرانخودرو ،امداد خودرو ،گروه خودرو سازی سایپا ،پارس خودرو ،انجمن نمایندگان البرز سایپا ،زامیاد ،سایپا
کاشان ،ستاره ایران(بنز) ،آسان کار پادرا ،داتیس فرا دیزل آریا ،نفت بهران
قطعات :ایساکو ،سایپا یدک ،دیناپارت ،عظام ،کروز ،امیرنیا ،بهران فیلتر ،باتری جگوار ،رزن یدک ،صارم یدک،
سیم و کابل سیمیا ،فیلکول ،میهن یدک ،ویوا (دوچرخه) و ...
زیرگروههاي تخصصی:
خودروی سواری ،خودروی تجاری ،قطعات ،مجموعهها و تجهیزات خودرو ،موتورسیکلت ،دوچرخه ،قطعات و
تجهیزات وابسته ،خودروی برقی و هیبریدی ،خدمات پس از فروش ،تجهیزات صوتی خودرو ،آپشن و تیونینگ
بیمه ،لیزینگ ،الستیک و رنگ خودرو ،خودروهای سفارشی و تجهیزات ویژه ،طراحی خودرو ،آموزش ،تحقیق و
فناوریهای صنعت خودرو ،ماشینآالت و تجهیزات راهسازی ،لیفتراک و تراکتور ،رسانههای تخصصی و ....
هزینه مشارکت  /خالص پرداختی:
فضای سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته( حداقل 15مترمربع) 170:هزار تومان
فضای سرپوشیده بدون تجهیزات پیش ساخته( حداقل 30مترمربع) 150 :هزار تومان
 به ازای هر 15مترمربع یک میز ،دوصندلی ،روشنایی متعارف نمایشگاه و پارتیشن غرفه اختصاص داده می شود
فضای باز بدون تجهیزات پیش ساخته(حداقل 50مترمربع)100 :هزار تومان

کارشناس :سید محمد حسینی 0910-9379698

مدیر نمایشگاه :آقای شمس 0912-0045906
تلفن 32548734:و 026 -32548990
مدارک نمایشگاه از پایگاه اینترنتی تانا ،قابل دسترسی است.
ثبت نام آنالین ، tana-group.com :تلگرام @tanagroup

