


ایجاد دانشکده صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته و آموزش در بخش های مختلف مرتبط با موضوع. 
هدف بلند مدت

اسامی سازمان های دولتی و غیر دولتی که نمایندگی قصد ارائه خدمات آموزشی  و یا عقد تفاهم نامه همکاری دوجانبه را دارد

صصی آموزش صنعت  نمااگشیهی و خدمات وابسته تخ
شرکت زاوهی سبز فردا،  نماینده 

مجتمع اداری توس، طبقه اول، واحد 63
نشانی:تهران، سعادت آباد، خیابان عالهم جنوبی، نبش خیابان 24 شرقی، 

تلفن: 88692121 – 021                                          تلفن همراه: 09120727358                                                   فکس: 88693150 – 021        
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1- کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که به عنوان برگزار کننده )بخش های روابط عمومی و یا امور نمایشگاه ها 
وهمایش ها( در این صنعت حضور دارند. 

2- اتاق ایران و اتاق های بازرگانی مراکز استان ها.
3- اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف مراکز استان ها.
4- اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون مراکز استان ها.

5- ادارات کل صنعت، معدن وتجارت مراکز استان ها.
6- سایت ها و مراکز نمایشگاهی در کل کشور شامل)شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
بین المللی  نمایشگاه های  مانند  نمایشگاهی  مراکز  سایر  و  استان ها(  مراکز  نمایشگاهی  و شرکت های  ایران 

شهرآفتاب/ نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو و سایر سایت های مجاز.
7- مراکز آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی و دانشگاه های سراسر کشور که به موضوع  فعالیت نمایندگی ارتباط 

داشته باشند.
8- کلیه شرکت ها و مؤسسه ها و مراکز و بخش های دولتی و خصوصی که در نمایشگاه ها مشارکت دارند و یا 

راساً اقدام به برپایی نمایشگاه می نمایند. 
9- بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری و بیمه ها.

10- دانش آموزان و دانشجویان عالقمند به صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته.
11- کلیه افراد حقیقی و حقوقی که برای آموزش در زمینه صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته عالقمند باشند.
بدیهی است کلیه فعالیت های موضوع مورد اشاره در بخش آموزش در سایر استان ها با هماهنگی مرکز آموزش 

و نمایندگی های مجاز صورت خواهد گرفت.

شرکت زاویه سبز فردا در سال 1386 در تهران به شماره 293952 ثبت شده است ودر بخش های مختلف نمایشگاهی اعم از 
چاپ و انتشارات کتابهای نمایشگاهی،بولتن ، بروشور و ویژه نامه های نمایشگاهی فعال است از سوی دیگر در بخش آموزش 
صنعت نمایشگاهی به عنوان نمایندگی تخصصی آموزش صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته  از سوی مرکز آموزش بازرگانی 
انتخاب شده است. نمایندگی ازخرداد 1395 شروع به کار نموده و در بخش های مختلف یا سرفصل های مرتبط به صنعت 

نمایشگاهی و خدمات وابسته فعالیت دارد.
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