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تاریخچه

به منظور توسعه همه جانبه و پایدار بانکداری نوین، در سال 1386، با حضور مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و 
بانک های دولتی و خصوصی، »شورای راهبری بانکداری الکترونیک« تأسیس شد. این شورا، 9 کارگروه تخصصی تشکیل داد.

از جمله کارگروه »فرهنگ سازی و آموزش« که با محور بررسی مباحث سرمایه های انسانی، آموزش کارکنان و مشتریان نظام 
بانکی، نشر ایده ها و آشنایی جامعه با بانکداری نوین راه اندازی شد. این کارگروه سپس به مرکز فرهنگ سازی و آموزش 

بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور )فابا(، تغییر نام پیدا کرد و در 12 سرفصل کاری مأموریت یافت.
وظایفی همچون؛ ترویج بانکداری الکترونیک، برگزاری نشست های هم اندیشی، بحث و بررسی چالش های روز شبکه 
بانکی، دیده بانی فناوری، اطالع رسانی از اخبار و فعالیت های این حوزه، ارائه دوره های آموزشی، برگزاری نمایشگاه 
و سمینارهای تخصصی، تورهای آموزشی خارج از کشور، تعامل با مراکز علمی، همکاری با سازمان ها، مشاوره به 

رسانه ها، بانک ها، شرکت ها و انتشار نشریات تخصصی، از جمله مأموریت های این مرکز است. 
 همچنین با همت فابا و همکاری شرکت های PSP "مرکز همکاری های مشترک شرکت های پرداخت"در سال 1389 

شکل گرفت و فابا حدود دو سال مسئولیت دبیری این صنف را بر عهده داشت.
با توجه به اهداف و ماموریت های این مرکز، برنامه ریزی برای برگزاری »نمایشگاه بین المللی تراکنش ایران« از سال ها 
پیش در دستور کار فابا قرار گرفت. این رویداد در سه سال گذشته، همواره در آبان ماه برگزار شده است. جزوه حاضر به تشریح 

برنامه های چهارمین »نمایشگاه بین المللی تراکنش ایران« ITE 2018،  می پردازد.

برگزاری نمایشگاهی بین المللی در حوزه فناوری های نوین صنایع مالی و بانکی از جمله اهداف اولیه تأسیس مرکز فابا بوده است. مؤسسان این 
مرکز از جمله شورای راهبری بانکداری الکترونیک و شورای هماهنگی مدیران عامل  بانک ها به منظور کسب  سهم ایران در منطقه، 

انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های نوین، چنین مسئولیتی را برعهده فابا نهادند.
نیمه دوم سال 1387 با برگزاری اولین همایش ویدئو کنفرانسی در نظام بانکی، توسط مرکز فابا، نوید برگزاری چنین رویدادی به 

صنعت بانکداری و پرداخت کشور داده شد. در سال 1388، به دنبال التهاب فضای عمومی کشور و تحریم های بین المللی، 
راه برای برگزاری چنین رویدادی مسدود شد. 

هم زمان با استقرار دولت یازدهم و اتخاذ راهبرد تعامالت سازنده با جهان، برگزاری نمایشگاه در صدر برنامه های مرکز 
فابا قرار گرفت. به همین منظور، با رایزنی های انجام شده با مقامات ارشد دولت و نظام بانکی و متخصصان وفعاالن این 
صنعت، برگزاری این رویداد مورد استقبال و تأیید مقامات دولتی و بخش خصوصی، بویژه فعاالن و صاحبان کسب وکار 

واقع شد  و برگزاری آن منوط به نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها شد.
 در سال 1394 و پس از اعالم توافقات هسته ای، اقدام عاجل برای برگزاری نمایشگاه انجام شد و اولین دوره آن در 

آبان همان سال با حمایت نظام بانکی و حضور فعال شرکت های داخلی و خارجی برگزار شد و پس از آن، در تقویم ساالنه 
رویدادهای صنعت مالی و پرداخت ایران،  با رویکرد بین المللی، تثبیت شد.

شایان ذکر است ITE رقیب هیچ یک از رویدادهای داخلی نیست و بنا دارد در رقابت با رویدادهای منطقه ای، 
جایگاه خود را در تقویم جهانی تثبیت کند.

تاریخچهدربـاره برگزار کننده
 و ایده برگزاری

نمایشگــاه4
5تراکنش ایران



ITE 2015

ITE 2015

حامیان و غرفه داران  اولین
نمایشگاه تراکنش ایران 

ITE2015 

 تولد اولین نمایشگاه فناوری های نوین
تاریخ برگزاری:

 4 تا 6 آبان ماه 1394 

تعداد بازدیدکنندگان:
 بالغ بر 3000 نفر 

رویدادها: 
سه سمینار:کارت و پرداخت |  نوآوری های بانکی |

نظام بانکی پساتحریم
چهل کارگاه معرفی محصول

سه کارگاه تجاری توسط شرکت های خارجی 
جشنواره ایده ها و راه کارهای نو )شرکت های استارت آپی( 

مکان برگزاری:
مجتمع نمایشگاهی شهر تهران 

تعداد سخنرانان:
34 مدیر و متخصص داخلی و خارجی 

مهمانان ویژه:
38 سفیر و کاردار کشورهای مختلف در ایران 
 نمایندگان 25 اتاق بازرگانی مشترک
 ایران با سایرکشورها 
نمایندگان انجمن های دوستی بین المللی ایران 

ITE
2015

نمایشگــاه6
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ITE 2016

مکان برگزاری:
مجتمع نمایشگاهی شهر تهران 

رویداد ویژه:
برگزاری  9 کارگاه آموزشی

 و 4 سمینار تخصصی

تعداد سخنرانان:
68  مدیر و متخصص داخلی و خارجی 

تعداد بازدیدکنندگان:
 بالغ بر 4000 نفر 

رویدادهای جانبی:
Core Banking | چهار سمینار: امنیت |  اعتبار سنجی | کارت و پرداخت 

9 کارگاه آموزشــی: بیت کوین |  رایانش ابــری | بانکداری بــاز | داده های کالن | 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی | بازاریابی عصب پایه | آینده شعب | مدیریت ریسک | 

طراحی و توسعه محصوالت جدید
نشست آسیب شناسی جریان  استارت آپی ایران

ITE 2016
تثبیت نمایشگاهی

در منطقه  برای ایران

تاریخ برگزاری:
 11 تا 13 آبان ماه 1395  

حامیان و همراهان دومین
 نمایشگاه تراکنش ایران 
ITE 2016 

ITE
2016

نمایشگــاه8
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ITE 2017

ITE 2017
همراهی فین تک ها 

با  صنعت بانکداری و 
پرداخت

تاریخ برگزاری:
  2تا 4 آبان ماه 1396  

مکان برگزاری:
مجتمع نمایشگاهی شهر تهران 

رویداد ویژه:
برگزاری  اولین جشنواره بزرگ فین تک ایران 

تعداد سخنرانان:
62  مدیر و متخصص داخلی و خارجی

تعداد بازدیدکنندگان:
بالغ بر 50000 نفر

رویدادهای جانبی:
Fintech | سه سمینار: تحول بانکی |  پرداخت همراه 

IoT |   Big data | Blockchain  :سه کارگاه آموزشی
سه نشست تخصصی: استانداردهای جهانی بانکداری |  تحوالت فرآیندهای بانکی | فناوری های نوین بانکی

حامیان و همراهان سومین
 نمایشگاه تراکنش ایـران 

ITE 2017 

ITE
2017

نمایشگــاه10
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تصویری گزارش 

 ITE 2015   افتتاحیه نمایشگاه
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی

ITE 2015   اختتامیه نمایشگاه
با حضور مدیران عامل بانک ها

 ITE 2016   افتتاحیه نمایشگاه
با حضور مقامات وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک ها

ITE 2016   اختتامیه نمایشگاه
با حضور مقامات وزارت ICT و شورای پول و اعتبار

نمایشگــاه12
13تراکنش ایران



تصویری گزارش 

  ITE 2017    افتتاحیه نمایشگاه
با حضور مقامات وزارت اقتصاد ، مدیران عامل بانک ها 

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 ITE 2017   اختتامیه نمایشگاه
با حضور مقامات ارشد اقتصادی و صنعت بانکداری و پرداخت

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی

نمایشگاه
بخش اول

14



ه یشگــا نما

بوستان گفتگو

خیابان کوی نصر)گیشا(، بوستان گفتگو

پل حکیم، بزرگراه چمران جنوب- مجتمع نمایشگاهی شهر

i

i

i

i

P

P

VIP
VIP VIP

B
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سالن کنفرانس مجهز
فضای سبز مطلوب در اطراف نمایشگاه
پارکینگ مناسب برای 500 خودرو
)VIP( پارکینگ اختصاصی برای مهمانان ویژه
فضای مدرن و نوساز نمایشگاهی
امکانات مختلف نمایشگاهی
امکان معرفی محصوالت در فضای باز
دسترسی آسان به محل نمایشگاه
ترانسفر مستقر در محوطه نمایشگاه

بوفه غذا و پذیرایی برای بازدیدکنندگان 

محل برگزاری
 و ساعت بازدید

امکانات
نمایشگــاه

www.itefaba.com  توضیحات تکمیلی در سایت

مکان نمایشگاه: مجتمع نمایشگاهی شهر تهران ) بوستان گفتگو(

مساحت غرفه های نمایشگاه: 5500 متر مربع

تعداد سالن های نمایشگاهی: سه سالن؛ تهران، گلستان، پردیس

سالن آفتاب و پردیس: ویژه جشنواره بزرگ فین تک ایران

سالن بهارستان: ویژه سمینارها و نشست های تخصصی   

سالن مهتاب: ویژه رستوران و پذیرایی

ساعت بازدید از نمایشگاه: 18:00 - 9:00
محل برگزاری نمایشگاه

VIP پارکینگ

پارکینگ مهمان

اطالعات

پل عابر پیاده

VIP

P

i

 B

نمایشگــاه16
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ه یشگــا نما

ورود

خروج

دسترسی به سالن گلستان

دسترسی به سالن تهران

ابعاد و متراژ غرفه ها در سایت www.itefaba.com درج شده است.

سالن گلستــان ســالن تهــران

غرفــه

ثبت نام بازدیدکنندگان

استودیو 1 تلویزیون زنده نمایشگاه

غرفــه

مرکز فابا و ستاد خبری

استودیو 2 تلویزیون نمایشگاه

ITE مدیریت اجرایی

ایستگاه رادیویی

R.S

نمایشگــاه18
19تراکنش ایران



ه یشگــا نما

سالن آفتــابســالن پردیس

Work shop

محل برگزاری جشنواره

محل برگزاری نشست های مذاکرات تجاری و گفت و گوهای چند جانبه محل برگزاری جشنواره های 
3.  اپ های پرداخت موبایلی 2. شهر هوشمند  1. فین تک ایران 

محل برگزاری جشنواره

سالن مذاکرات

بالکن تنفس

نمایشگــاه20
21تراکنش ایران



ه یشگــا نما

سالن مهتــاب

سالن آمفی تئاتر: محل برگزاری سمینارها، نشست های تخصصی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه

سـالن بهارستان

سالن پذیرایی

تاالر مذاکرات شرکت های خارجی

نمایشگــاه22
23تراکنش ایران



ه یشگــا نما

سمینارها، نشست  ها 
و کارگــاه  ها

بخش دوم

ITE 2017 نمایی از سالن های نمایشگاهی

24



کارگــاه  ها و  نشست  ها  سمینارها، 

سمینارها
و نشست ها

سمینارها و نشست ها
در یک نگــاه

هر ساله مرکز فابا، به منظور تبادل تجربیات، ارتقاء سطح دانش تخصصی 
ایران،   تراکنش  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  و  عالقه مندان  شرکت کنندگان، 
اقدام به برگزاری سمینارها، کارگاه ها و نشست های تخصصی در حوزه آخرین 

تحوالت و موضوعات روز در بخش صنعت بانکداری و پرداخت می کند. 
در این راستا وهمزمان با  برگزاری چهارمین دوره از  نمایشگاه بین المللی 
نشست  سه  آموزشی،  کارگاه  سه  تخصصی،  سمینار  سه  ایران،  تراکنش 
تخصصی و تریبون آزاد برگزار می شود. عالقه مندان به حضور دراین برنامه ها 
می توانند با پیگیری اخبار برگزاری نمایشگاه از طریق شبکه های اجتماعی 
و  سایت www.itefaba.com  از  آخرین  خبرها در مورد شرایط ثبت نام و 

حضور در این سمینارها و کارگاه ها، مطلع شوند.

یخ
سالن اصلیساعتتار

سالن های جانبی
جشنواره

چهره های ماندگار
جشنواره
فین تک

جشنواره اپ های
پرداخت موبایلی

جشنواره  استارت آپی 
شهر هوشمند

کارگاه
 معرفی محصول 

کارگاه
تجاری

ان
2 آب

2

-----افتتاحیه با حضور مقامات9:00-11:00
-کارگاه آموزشی)1(11:30-13:00
-سمینارتخصصی )1(13:30-16:00
-نشست تخصصی )1(16:30-18:00

ان
2 آب

3

-کارگاه آموزشی )2(8:30-10:00
-نشست تخصصی )2(10:30-12:00
-سمینارتخصصی )2(13:30-16:30
-تریبون آزاد17:00-18:30

ان
2 آب

4

-کارگاه آموزشی )3(8:30-10:00
-سمینارتخصصی )3(10:30-13:00
----نشست تخصصی )3(14:00-15:30
اختتامیه و اهدای تندیس16:00-18:00

------و جوایز و موسیقی زنده

ITE 2017 نشست تخصصی فرآیندها  در

ITE 2017 سمینار پرداخت همراه  در

نمایشگــاه26
27تراکنش ایران



کارگـــاه
معرفی محصول

زمان ارائه کارگاه های
معرفــی محصـــول

کارگــاه  ها و  نشست  ها  سمینارها، 

زمانمکان

13-11:00  و 17:30-1397/8/2214:00سه شنبهســالن پردیس

13-10:00  و 17:30-1397/8/2314:00چهار شنبهســالن پردیس

13-10:00  و 15:00-1397/8/2414:00پنج شنبهســالن پردیس

www.itefaba.com توضیحات تکمیلی در سایت

40 کارگاه معرفی محصول
نمایشگاهی، معرفی محصوالت و خدمات  از حضور در هر  بی تردید هدف 
شرکت کنندگان است؛ تا بدین وسیله شرکت ها از امکان فروش محصول، یافتن 
مشتریان جدید و بازار مناسبی بهره مند شوند. رویداد  ITE در کنار برپایی غرفه ها 
و برنامه های متنوع، مکان مناسبی را جهت معرفی محصول، توسط صاحبان 
فناوری و کسب وکار، مشخص و پیش بینی کرده است. در سه روز برگزاری 
نمایشگاه، امکان برگزاری 40 کارگاه معرفی محصول، فراهم است. حضور بازدید 

کنندگان، عالقه مندان و خبرنگاران رسانه های جمعی در آن آزاد است.

توضیحات:
بخشی از این کارگاه ها به "حامیان" رویداد تعلق خواهد گرفت.

"صاحبان غرفه" در ITE، در اولویت برگزاری و رزرو این کارگاه ها هستند.
 متقاضیان و شرکت های داخلی و خارجی می توانند، از دیگر متقاضیان این 

بخش باشند.  
 ITE جهت تعیین زمان و نحوه اجرای برنامه، قرارداد همکاری با دبیرخانه

تنظیم می شود.
تعیین محصول و سخنران،  به عهده متقاضی است و باید مرتبط با موضوع 

نمایشگاه  باشد.
امکانات مناسب جهت برگزاری هر برنامه، توسط دبیرخانه ITE،  تدارک دیده 

شده است.
حضور افراد در کارگاه آزاد و رایگان است.

مدت زمان هر کارگاه، 30 دقیقه است.
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کارگــاه  ها و  نشست  ها  سمینارها، 

جشنواره های نمایشگاه 
تراکنش ایــران

بخش سوم

ITE 2017 نشست تخصصی فناوری های نوین بانکی در

ITE 2017 سمینار فین تک در
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جشنواره ها

جشنواره
چهره های ماندگار

در صنعت بانکداری و پرداخت ایران

چهره های ماندگار، گنجینه های صنعت
به منظور پاسداشت شخصیت های تاثیرگذار در صنعت بانکداری و پرداخت ایران ، جشنواره " چهره  های ماندگار " همزمان با ITE 2018  در آبان ماه 1397  برگزار می شود .

 در این جشنواره ضمن معرفی سوابق و  خدمات چهره های صنعت،  از آنان تقدیر به عمل می آید. دبیرخانه نمایشگاه تراکنش ایران، با برگزاری این جشنواره سعی دارد تا 
با کمک ستاد  جشنواره ، متشکل از  اعضای با سابقه هیات های عامل بانک ها و شرکت های پرداخت، ضمن معرفی چهره های تاثیرگذار این صنعت، با معرفی آن ها به 

جامعه،  از همت واالی این عزیزان، و تاثیر مثبت آن ها بر این صنعت،  تقدیر به عمل آورد.

ستاد جشنواره چهره های ماندگار صنعت بانکداری و پرداخت،  آمادگی خود را 
برای دریافت نظرات و پیشنهادات، جهت ارائه بهتر و با شکوه تر این برنامه اعالم می دارد.

جشنواره

در صنعت بانکداری و پرداخت ایران

همزمان بـــــا چهـــارمین
نمایشــگاه تراکنــش ایران
ITE 2018 - آبان مــاه 1397
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جشنواره ها

جشنواره
استارت آپی
 شهر هوشمند

جشنواره 
اپ هــای

پرداخت موبایلی

تحقق پارامترهای شهر هوشمند از جمله اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، حاکمیت هوشمند،حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در گرو 
تعامل با فعاالن صنعت بانکداری و پرداخت است. وابستگی این دو عرصه به هم و فرم جدید مدیریت شهری در بهره گیری از ظرفیت جوانان خالق و شرکت های استارت 
آپی، نمایشگاه تراکنش ایران را بر آن داشت تا با برپایی جشنواره شرکت های استارت آپی شهر هوشمند، ضمن معرفی دستاوردهای نخبگان، تعامل فعاالن مدیریت 

شهری و نظام بانکی و پرداخت را فراهم سازد. ما در این جشنواره دو حلقه از زنجیره اقتصاد دیجیتالی )مدیریت شهری و نظام بانکی( را به هم پیوند خواهیم داد.
گاهی یابند. شرکت های استارت آپی این حوزه می توانند با مراجعه به سایت www.itefaba.com  از نحوه و شرایط حضور در این جشنواره آ

رقابت اپلیکیشن های بانکی و پرداخت  )Mobile Payment(، میزان نفوذ آن ها در میان مردم و گسترش خدمات آن ها به جزء الینفک و در عین حال کارآمد در صنعت 
بانکداری و پرداخت تبدیل شده است.

در این جشنواره بنا داریم مقایسه آن ها را از چند منظر بررسی کنیم:
4. سهم بازار 3. تجربه مشتری  2. امنیت  1. فناوری 

بانک ها و شرکت های فعال در این عرصه می توانند در این جشنواره حضور یابند. نحوه و شرایط حضور در این جشنواره را از سایت www.itefaba.com  دریافت نمایید.
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جشنواره ها

جشنواره بزرگ
فین تک ایران

فاباتک، کانون فین تک
 مرکز فابا در ادامه فعالیت های فرهنگی و ترویجی خود، به منظور همگرایی بین 
فعاالن  استارت آپی و فین تک ایران و ایجاد حلقه اتصال بین بانک ها و موسسات 

مالی با کسب و کارهای نوپا، اقدام به ایجاد مرکزی با عنوان فاباتک کرده است.
یکی از کارهای اساسی فاباتک، برگزاری ساالنه جشنواره بزرگ فین تک 
ایران با حضور تمامی  استارت آپ های فین تکی و اضالع دیگر این اکوسیستم 
و صندوق های  مراکز شتابدهنده  نظارت،  و  قانون گذاری  مراکز  قبیل  از 

سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( است.

 استارت آپ ها در 8 دسته کلی در این جشنواره حضور دارند
1(  پرداخت

2(   تامین مالی جمعی
3(  بیمه

4(  بالک چین و ارزهای دیجیتال
5(  بازار سرمایه و بورس

6( کیف پول های الکترونیک
7(  مدیریت مالی و حسابداری

)Regtech( رگ تک )8

اهداف اساسی برگزاری جشنواره بزرگ فین تک ایران
معرفی و حمایت از فعالیت های  استارت آپی

فراهم کردن امکان هم اندیشی و همفکری بین فعاالن اکوسیستم فین تکی
ایجاد ارتباط نظام مند با نهادها و مراجع رگوالتوری

ایجاد زمینه همکاری بین فین تک ها، بانک ها و شرکت های پرداخت
برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی در حوزه فین  تک

شبکه سازی فعاالن فین تک

تصاویری از اولین جشنواره بزرگ فین تک ایران ITE 2017 استارت آپ ها در قالب جشنواره ای در حضور داوران، ایده های خود را معرفی کرده و در پایان به تیم های برگزیده، جوایزی اهدا می شود.
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جشنواره ها

ITE 2017 اهدای جوایز برترین های  اولین جشنواره فین تک ایران

نمایشگــاه38
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بین الملل امور 

نمایندگی های بین المللی
)ITE( نمایشگاه تراکنش ایران 

مرکز فابا به منظور توسعه دیپلماسی فناورانه و تعامل سازنده بانک ها و شرکت  های ایرانی با جامعه بین الملل، با رویکرد جذب 
شرکت های پیشرو در حوزه فناوری های نوین در نمایشگاه تراکنش ایران )ITE( اقدام به راه اندازی دفاتر نمایندگی خود در خارج از 

کشور کرده است و به مرور آن را گسترش خواهدداد.

عالقه مندان می توانند با ارسال رزومه و توانمندی های خود به نشانی info@itefaba.com نسبت به اخذ دفتر 
نمایندگی در کشورهای مختلف اقدام کنند.

دعوت از شرکای
خارجی شرکت های ایرانی

رویداد ITE میدان تعامل  بانک ها و شرکت های ایرانی با شرکت های فعال 
عرصه بین المللی است. از این رو به منظور تقویت حضور شرکت های خارجی، 
آنان  حضور  زمینه ساز  که  شرکت هایی  یا  و  افراد  برای  ویژه ای  تسهیالت 
شوند، در نظر گرفته شده است. عالقه مندان می توانند شرکای خارجی خود 
و یا شرکت هایی که با آنان ارتباط دارند را، به دبیرخانه ITE معرفی کنند و از 

تسهیالت در نظر گرفته شده برخوردار شوند.

مراحل معرفی
معرفی شریک تجاری یا شرکت فعال در عرصه صنایع مالی و بانکی 

هماهنگی برای حضور در قالب اسپانسر یا رزرو غرفه
ITE معرفی محصوالت شرکت و  اخذ تأییدیه از دبیرخانه

ITE اخذ تسهیالت در نظر گرفته شده از دبیرخانه
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بین الملل امور 

مشاوره و بازاریابی
 شرکت های خـــارجی

بخش پنجم

شرکت های خارجی که در نمایشگاه تراکنش ایران )ITE 2018( حضور 
می یابند، عمدتا دو دسته اند:

1- شرکت هایی که  شریک )Partner( ایرانی دارند. 
2- شرکت هایی که فاقد  شریک )Partner( ایرانی هستند.

شرکت هایی که شریک ایرانی دارند،  به واسطه شرکای ایرانی خود قادرند از کم 
و کیف بازار ایران مطلع و با مشتریان بالقوه و بالفعل خود مذاکره کنند.

مدیریت رویداد ITE برای آن دسته از شرکت هایی که شریک ایرانی ندارند، 

شرایطی را فراهم کرده است تا ظرفیت و نیازهای بازار ایران را متناسب با 
دانش، محصوالت و خدمات این شرکت ها تشریح و زمینه مذاکرات تجاری 

آنان را با صنعت بانکداری و پرداخت ایران فراهم سازد.
متقاضیان می توانند تا تاریخ 30  اکتبر  2018 مشخصات محصوالت، خدمات و 
 international.adviser@itefaba.com  توانمندی های خود را به نشانی
ارسال کنند تا کارشناس بازاریابی به آنان معرفی و زمینه گفتگو با مدیران ارشد 

صنعت بانکداری و پرداخت ایران برای این دسته از شرکت ها فراهم شود. 

رویداد ITE کارشناس خبره بازاریابی به شرکت های خارجی 
معرفی می کند.
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اسپانسری، رزرو غرفه و ثبت نام

برخی از حامیان رسانه ای سال های گذشتهحامیان راهبردی سال های گذشته

حامیان
 راهبردی

حامیان
 رســانه ای

حامیان راهبردی شامل وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی است که با اعالم حمایت معنوی 
خود،  شرایط مناسب را برای معرفی این نمایشگاه در داخل و خارج از کشور فراهم می سازند و زمینه انتقال دانش 

فنی به کشور و توسعه صنایع مالی و بانکی را رقم می زنند.
مدیریت ITE شرایطی را فراهم می آورد تا مقامات ارشد حامیان راهبردی در نمایشگاه )بویژه مراسم افتتاحیه 
و اختتامیه( حضور یابند و از نزدیک با صاحبان کسب  و کار و بخش خصوصی گفتگو کنند، تا از توانمندی ها 
گاهی یافته و برای توسعه همه جانبه صنعت بانکداری و پرداخت، چاره اندیشی واقع بینانه  و مشکالت آ

داشته باشند. 

صاحبان جراید، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی پر بازدید داخلی و خارجی و مرتبط با صنعت بانکداری و 
پرداخت می توانند با انعکاس اخبار نمایشگاه در این رویداد حضوری پر رنگ داشته باشند.

رسانه ها می توانند با ارسال رزومه به ستاد خبری ITEبه نشانی info@itefaba.com تفاهم نامه همکاری 
منعقد کنند.

   شرایط همکاری و معرفی به عنوان حامی رسانه ای، متناسب با ظرفیت هر رسانه است.
   آخرین فرصت برای عقد تفاهم نامه 1397/03/31
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اسپانسری، رزرو غرفه و ثبت نام

حامیان
 مـــالی

جهت اخذ اسپانسری، ارسال درخواست کتبی و مذاکره حضوری و عقد قرارداد 
الزامی است.

شرح خدمات اسپانسری در جدول صفحه  48 و 49 مشخص شده است.
آخرین فرصت برای خرید بسته اسپانسری 97/6/10 می باشد و برای بهره مندی 

از شرح خدمات اسپانسری الزم است تا 97/6/15 قرارداد منعقد شده باشد.

حامیان ویژه سال های گذشته

حامیان مالی سال های گذشته

حامی ویژه اولین

جشنواره فین تک ایران
ITE  2017 حامی ویژه حامی ویژه

سایر حامیان

حامیان نمایشگاهیحامیان جشنواره  ها
)الماس، طالیی و نقره ای(

1

23

4
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اسپانسری، رزرو غرفه و ثبت نام

شرح خدماتنوع اسپانســری
مطابق توافقاسپانسر ویژه با خدمات منحصر به فرد

مطابق توافقاسپانسر جشنواره ها
مطابق توافقاسپانسر تلویزیون زنده نمایشگاه

مطابق توافقاسپانسر سایر بخش ها )اختتامیه، تبلیغات محیطی و ...(

تخصیص غرفه بیشتر از متراژ تعیین شده در جدول راهنما به اسپانسرها، با پرداخت جداگانه وجه آن، امکان پذیر است.

سطح اسپانســریشرح خـدمات اصــلی
نقـره ایطالیـیالماس

ت 
کانا

ام
هی

شگا
مای

35 متر مربع سطح 50A مترمربع سطح 60A مترمربع سطح Aتخصیص غرفهن
1 نیم ساعت 2 نیم ساعت 3 نیم ساعت کارگاه معرفی محصوالت و خدمات در طول نمایشگاه

10 نفر20 نفر30 نفرامکان حضور افراد در سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی

انه
رس

1 صفحه2 صفحه3 صفحهدرج گزارش آگهی در ویژه نامه بانکداری الکترونیک 
1 صفحه2 صفحه3 صفحهدرج آگهی در کتاب نمایشگاه)فصلنامه تراکنش(

1 نوبت2 نوبت3 نوبتدرج خبر اختصاصی در سایت ITE و پرتال فابا
2 نوبت4 نوبت6 نوبتدرج خبردر کانال تلگرامی و شبکه های اجتماعی نمایشگاه

درج لوگو در سایت ITE با  درج سطح حمایت
--برگزاری نشست خبری با رسانه ها و جراید در ایام نزدیک به نمایشگاه

--برگزاری نشست خبری با رسانه ها و جراید در نمایشگاه

گاه
یش

نما
ی 

دیا
م

1 دقیقه2 دقیقه3 دقیقهتولید موشن گرافی اسپانسر
3 دقیقه4 دقیقه5 دقیقهتولید کلیپ معرفی اسپانسر

پخش تیزر و کلیپ تبلیغاتی در رادیو و تلویزیون نمایشگاه
مصاحبه با تلویزیون زنده نمایشگاه

حضور و درج لوگو در تیزر تبلیغاتی ITE وپخش در نمایشگاه و سمینارها 
 ITE حضور در کلیپ اختتامیه

ت
یفا

شر
ت

اهداء لوح تندیس با درج سطح حمایت
حضور پرچم در سالن اصلی آمفی تئاتر و سالن های جانبی

1 استند2 استند3 استندحضور استند خوش آمدگویی و تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه
درج لوگو در بیلبوردها، بنرها، استندها وکارت دعوت  نمایشگاه

10 نفر20 نفر30 نفرناهار و پذیرایی روزانه
--امکان برگزاری جلسات با گروه ها و شرکت های داخلی و خارجی

جدول
راهنمـای

 اسپانسرهـا
اسپانسرهای

 خـــاص

شرح خـدمات اسپانسری
سطح اسپانســری

نقـره ایطالیـیالماس

بی
جان

ت 
دما

گهی در سایت خبری فابا تا پایان سال 97خ 25 درصد35 درصد50 درصدتخفیف درج بنر آ

10 درصد15 درصد20 درصدتخفیف درثبت نام پنجمین نمایشگاه ITE  )سال 2019(

30 درصد40 درصد50 درصدتخفیف اشتراک نشریات مرکز فابا در یک سال آینده

15درصد20 درصد25درصدتخفیف دوره های آموزشی فابا در یک سال آینده 
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اسپانسری، رزرو غرفه و ثبت نام

رزرو کارگاهرزرو غرفه
معرفی محصول

ثبت نام
بازدید از 
نمایشگاه

متراژ غرفه ها و چگونگی امکان رزرو آن در سایت www.itefaba.com بخش نمایشگاهی قابل رویت است .
 متقاضیان ملزم به طراحی غرفه و غرفه سازی هستند .

اولویت در اختصاص غرفه ها با شرکت هایی است که حضور خود را زودتر اعالم و قرارداد رزرو را امضا کرده باشند.
امکان معرفی محصوالت و خدمات در فضای باز )محصوالت حجیم( با دریافت وجه مجزا مقدور است.

تخفیف شامل قراردادهای منعقد شده تا تاریخ  97/03/31 می باشد.

بازدید از نمایشگاه رایگان است.

حضور تمامی عالقه مندان آزاد است.
ورود به سالن نمایشگاه صرفًا با طی کردن مراحل ثبت نام از طریق سایت و یا هنگام ورود امکان پذیر است. 
از پذیرش افراد بدون ثبت نام، ممانعت بعمل خواهد آمد. 
 پارکینگ برای بازدیدکنندگان تا سقف 500 خودرو فراهم است. 
هزینه ناهار و پذیرایی در نمایشگاه برعهده بازدیدکنندگان است و ITE تعهدی در این خصوص ندارد.
امکانات مناسب برای خرید غذای سرد یا گرم در نمایشگاه فراهم است.

مدت زمان کارگاه نیم ساعت است.
این زمان در صورت درخواست متقاضی قابل افزایش تا 90 دقیقه است.

محتوا و مطالب هر کارگاه برعهده متقاضی است.
شرکت افراد و عالقه مندان رایگان است.

هزینه ثبت نام )برای 30 دقیقه( : /45/000/000 ریال
متقاضیان تا تاریخ 97/05/31 از 10 درصد تخفیف برخوردار می شوند. هزینه هرمتر مربع : 11,000,000 ریال

متقاضیان تا تاریخ 97/3/31 از 10 درصد تخفیف برخوردار می شوند.
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اسپانسری، رزرو غرفه و ثبت نام

مبلغشرحموضوع ثبت نام

ثبت نام در هر سمینار، 
نشست و کارگاه آموزشی

3/500/000 ریالثبت نام در هر سمینار تخصصی

2/500/000 ریالثبت نام در هر کارگاه آموزشی
2/000/000 ریالثبت نام در هر نشست تخصصی

6/000/000 ریال ثبت نام یک روزه با پذیرایی و ناهارثبت نام یک روزه

14/000/000 ریالثبت نام بسته کامل با پذیرایی و ناهاربسته کامل سه روزه

ثبت نام 
سمینارها، نشست  ها

 و کارگاه های آموزشی
ثبت نام

جشنــواره ها

تخفیف
ثبت نام گروهی

 و دانشجویی

سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی
 ســمینارها و نشســت ها در ســالن اصلی بــا ظرفیت 300 نفــر و با حضــور مدعوین ویژه، مدیران ارشــد اسپانســرها

 و ثبت نام کنندگان برگزار می شود. 

توضیحات
حضور در  سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی بدون ثبت نام مقدور نیست.

یک وعده ناهار و پذیرایی میان وعده، از تسهیالت در نظر گرفته شده برای ثبت نام کنندگان است.
با خرید بسته یک روزه، امکان استفاده از کلیه سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی همان روز فراهم است.

خریداران بسته کامل، مجاز به حضور در همه سمینارها، کارگاه ها و سایر رویدادهای ITE هستند. 
خریداران بسته کامل، از سه وعده پذیرایی و سه وعده ناهار در طول برگزاری نمایشگاه برخوردارند. 

اخبار و اطالعات الزم برای حضور در جشنواره ها را می توانید ازسایت www.itefaba.com و یا 
کانال تلگرامی fabacenter@ دریافت نمایید.

توضیح: برای حاضرین ثبت نام کننده در نمایشگاه، گواهی حضور صادر می شود.

ثبت نــام 3 تا 5 نفر                      5 درصد
10 درصد ثبت نـــام 6 تا 10 نفر  
15 درصد ثبت نــام 11 تا 20 نفر 
20 درصد ثبت نام 21 نفر و باالتر  

20 درصــد دانشجویان غیر شاغل  
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فتتاحیه ا

 22 آبــان 1397
ساعت 9 صبح

 24 آبــان 1397
ساعت 16 عصر

حضور صاحبان غرفه و عالقه مندان و بازدیدکنندگان در مراسم افتتاحیه و اختتامیه آزاد است.این مراسم توسط صداوسیما و رسانه های گروهی پوشش داده می شود.

اختتامیهافتتاحیه
برنامه مراسم افتتاحیه

 گزارش از برنامه های سه روزه
سخنرانی کوتاه مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی
معرفی چهره های ماندگار صنعت بانکداری و پرداخت ایران
معرفی اسپانسرها
افتتاح نمایشگاه و جشنواره ها

برنامه های مراسم اختتامیه

گزارشی از سه روز برگزاری نمایشگاه
تقدیر از سازمان های حامی
اهدای تندیس و تقدیر از اسپانسرها
تقدیر از مشارکت کنندگان و صاحبان غرفه
اجرای زنده  موسیقی ایرانی
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نمایشگاه مهم  تاریخ های 

تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین،
خیابان ایتالیا، پالک 34، مرکز فابا،

 صندوق پستی: 14155-3868

+98 21  43347
داخلی 317

+98 21  43347

www.itefaba.com

 info@itefaba.com

تاریخشرح
96/12/15شروع ثبت نام

1097/3/31 درصد تخفیف در ثبت نام غرفه تا تاریخ
97/4/31آخرین مهلت حضور در جمع حامیان رسانه ای

1097/5/31 درصد تخفیف در ثبت نام کارگاه های معرفی محصول تا تاریخ
1097/5/31 درصد تخفیف در ثبت نام کارگاه های تجاری تا تاریخ

97/7/01آخرین مهلت ثبت نام اسپانسری
97/7/30آخرین مهلت ثبت نام غرفه

97/8/10آخرین مهلت ثبت نام در سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی
97/8/17آغاز ساخت غرغه ها 

97/8/22افتتاحیه  نمایشگاه
97/8/24اختتامیه  نمایشگاه
97/8/25جمع آوری غرفه ها

تاریخ های مهم در 
ITE 2018

ارتباط با 

ITE
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نشانی دبیرخانه:میدان ولیعصر، بلوار کشاورز،
خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، پالک 34  |  تلفن: 43347 021

www.itefaba.com :وب سایت   |   info@itefaba.com :پست الکترونیک

مجری: شرکت بین المللی
 تراکنش گستر خـــاورمیانه

برگزار کننده: مرکز فابا


