
 

 

   

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                

 به نام خدا

  

                                                                                                                                                                                                                              

  

  سالم با

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در نظر دارد با  معاونت حفاظت و پیشگیری رساند می استحضار به

دومین گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه یک  همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه ای راه و ساختمان، 

 .نماید برگزار ایش های بین المللی رایزندر مرکز هم  99دی ماه  42و  42  تاریخ در "ساختمان ایمن" حوریترا با م

 

با موضوع  تخصصی های پنل ، «فناوری ها،تولیدات و تجهیزات نوین ایمنی ساختمان»  تخصصی نمایشگاهاین رویداد شامل 

تحلیل و بررسی ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش » ، جلسات پرسش و پاسخ با موضوع « اصول ایمنی در معماری»

کارگاه های آموزشی می باشد که با حضور کلیه سازندگان،کارفرمایان و معماران منطقه یک و مدیران شهری  و« نشانی

 برگزار خواهد شد، 

استقبال گسترده از اولین گردهمایی طراحان و سازندگان که دی ماه سال گذشته برگزار شد،  به توجه با شود می یادآور

 پیش بینی می شود در این دوره هم بخش عمده ای از فعاالن صنعت ساختمان در منطقه یک، مخاطب این رویداد باشند.

 کسب جهت. بهره مند شوید خدمات آن نمایشگاه، از ظرفیت ها و  این درضمن مشارکت  شود می دعوت حضرتعالی از لذا

 داخلی 240 – 44522222 تماس شماره با یا مراجعه www.event.samair.ir آدرس به همایش سایت به بیشتر اطالعات

 .فرمایید حاصل تماس 422

 .گردد  می حضور تقدیم نامه، همین پیوست به همایش و نمایشگاه تکمیلی اطالعات ضمنأ،
       

 

 

 
 

 با تشکر                                                                                                 

 دبیر همایش  -سعید ظریف                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

 1صفحه            
 

 برگ  5پیوست :      



 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2صفحه                                                                                                    نمایشگاه در کننده مشارکت هدف های گروه

  مصالح استاندارد 

 درب و  پنجره 

 آسانسور 

 مکانیزه پارکینگ 

 پوشش های مقاوم حریق 

  سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود 

 ساختمان موتورخانه 

 ساختمان نمای 

 ساختمان روشنایی و برق 

 ساختمان گرمایش سیستم 

 تاسیسات خانه موتور 

 ها ساختمان در نشانی آتش آب کشی لوله 

 ساختمان دکوراسیون 

 سازه های ضد حریق 

  سیستم های آژیر خودکار 

 سیستم های تشخیص و هشدار حریق 

  سیستم های آب پاش خودکار 

  کف، پودر و کپسول آتش نشانی 

  دستگاه های اطفاء حریق گازی و آئرسل 

 درب، حائل و تجهیزات ضد حریق 

  رنگ های ضد حریق 

  عایق های ضد حریق 

  دستگاه های جلوگیری از ایجاد دود و دستگاه های تهویه 

  مواد ضد آتش و کند کننده روند آتش 

 ای بیمه ای شرکت ها و سازمان ه 



 

 

               

 

                                                   

                                     3صفحه                                                                                                                                                                               

                                                     

 

 بازدیدکنندگان و غرفه داران سالمتی حفظ برای اجرایی ستاد بهداشتی تمهیدات

 

 روز هر پایان و آغاز در نمایشگاهی فضای و همایش های سالن عفونی ضد عملیات انجام 

 نمایشگاه  ورودی های درب محل در غربالگری و سنجی تب ایستگاه تجهیز و ایجاد 

 نمایشگاه ورودی های درب محل در کننده ضدعفونی هوشمند های تونل  ایجاد  

 نمایشگاه مختلف نقاط در دست ضدعفونی مکانیزه تجهیزات استقرار  

 نمایشگاه  مرکزی نقاط و اصلی ورودی مبادی در عفونی ضد های محلول و ماسک رایگان توزیع 

 همایش و نمایشگاه  سالن در استاندارد اجتماعی فاصله حفظ 

 و خمات درمانی در محل برگزاری  حضور تیم پزشکی 

 الزامی است ماسک برای کلیه مشارکت کنندگان در این برنامه استفاده از  

 طبیعی تهویه پایدار جریان ایجاد منظور به نمایشگاهی های سالن خروجی و ورودی های  درب کلیه گشایش 

 ها  سالن داخل در

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     4صفحه                                                 در نمایشگاه((تعرفه مشارکت  ))                                                         
 

 

: پیشنهادی در تهیه غرفه در دو سطح های بسته  

 

 1ویژه 

 

 2ویژه 

 همایش تقدیرنامهدریافت  همایش تقدیرنامهدریافت 

 Bدرجه  ی انتخابیمتر غرفه با جانمای B 04درجه  ی انتخابیمتر غرفه با جانمای 9

 همایش دو روز درنفر  2 پذیراییحضور و  همایش روز دو درنفر  4پذیراییحضور و 

یک اینفوگرافیک از مزایای محصوالت و خدمات ساخت 

 شرکت

مزایای محصوالت و خدمات یک اینفوگرافیک از ساخت 

 شرکت

 )تومان(  222/222/25 )تومان(  222/222/22

 

 .یبه نام شرکت می باشدتبه همراه یک عدد میزدو صندلی و ک سفید غرفه ها پارتیشن سازه م به ذکر استزال -

 .باشد غرفه ها یک روز قبل برگزاری می جهت چیدمان فضا تحویل -

 .امکان پذیر می باشدرایزن با هماهنگی ستاد برگزاری  امکان بازدید از مجموعه  -

  



 

 

 

 

 

                                                              

  5 صفحه                                                            ((خدمات اسپانسری))                                                              

 

 

  به میلیون تومان  می باشد که  22)الیت باکس( مبلغ  4*92درج لوگو شرکت دردو طرف سن سالن اصلی در ابعاد

 .  لوگو دو شرکت در کنار هم امکان پذیر می باشددرج  ظرفیت فقط برای وواگذار می گردد  عنوان جایگاه ویژه

 

 میلیون تومان        22مبلغ   2/04*  4سالن  همایش در ابعاد  ورودی فضای در تبلیغاتی بنر دو شدن برافراشته

  واگذار می گردد .به عنوان تبلیغات ویژه  از خدمات اسپانسری  جداگانهمی باشد که 

 

 

 طال شرح                           

 

 پالتینیوم

 - Aمتر A -  04متر 04 اختصاص یک فضای نمایشگاه با جانمایی ویژه 0

 √ - کننده در سالن برگزاری همایش پخش یک نوبت تیزر حمایت 4

 √ √ همایش پذیرشهای تبلیغاتی حامی در  قرار دادن بروشور و کاتالوگ 2

 √ √ لوح تقدیر ویژه همایش به مدیرعامل مجموعه حامی اعطای 2

 نفر 04 نفر 5 کننده در همایش با معرفی  کتبی حامی حضور افتخاری کارشناسان یا مهمانان حمایت 2

 √ √ مجلسه ساختمان و سایت خبری صمادر  با حامی و درج خبر  اختصاص مصاحبه وگفتگو 6

 صفحه4 صفحه 0 نامه رویداد  اختصاص صفحه در ویژه 7

 √ √ رسانی همایش عنوان اسپانسر در پوستر اطالع درج نام و لوگو حامی به 5

 √ -  عنوان اسپانسر در تیزر معرفی همایش در مراسم افتتاحیه درج نام و لوگو حامی به 9

 √ √ عنوان اسپانسر در بنرهای همایش در روز مراسم درج نام و لوگو حامی به 02

 √ - عنوان اسپانسر در لوگو وال روز مراسم لوگو حامی بهدرج نام و  00

 √ - 4*92اختصاص فضا جهت نصب یک استند خوش آمد گویی ابعاد  04

  09  55 میلیون تومان  - مبلغ اسپانسری                      



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 5صفحه                                                          نمایشگاه (( غرفه های ))  پالن                                                                         

    

 


