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 معرفی مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی
رگ ایران ی بازار بز ویدادهای تجار   و ر

طلوع نمایشگاهی مدرن
 از غرب تهران
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مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران 
کشور متناسب با پیشرفت های   Convention Center به عنوان اولین
بین المللی در زمینه رویدادهای چندگانه تجاری، نمایشگاهی، کنفرانس های 
بین المللی، همایش های تخصصی، فرهنگی و آموزشی حرفه ای و مدل های 
کلیه زیرساخت های الزم و با  پیشرفته موجود در دنیا و منطقه با دارا بودن 
گردشگری و  در اختیار داشتن فضاها و امکانات مذهبی، اقامتی، پذیرایی، 
ورزشی فراتر از استانداردهای بین المللی، به عنوان یک پایانه بین المللی 
ارتقاء جایگاه  رویدادهای مهم تجاری و در مسیر ایجاد بسترهای رقابتی و 
کشور در عرصه ملی و بین المللی، افزایش سطح اشتغال ملی و صادرات 
هدفمند حرکت نموده و اوال اصرار دارد تا راستای رونق، توسعه صادرات و 
کیفی تولیدی و صادراتی کشور نقش آفرینی نموده و ثانیا  تقویت توان کمی و 
کشور  باعث جلوگیری از خروج غیر ضروری ارز و نهایتا ارتقاء سطح اشتغال 
خصوصا برای صنایع کوچک و SME ها در حوزه های مختلف کشور شود.

مشخصات فیزیکی سایت نمایشگاهی 
ســـایت نمایشـــگاهی بـــه مســـاحت 42/۰۰۰ متـــر مربـــع در 5 طبقـــه بـــا حـــدود ۱7/۰۰۰ مترمربع 
فضـــای خالـــص نمایشـــگاهی در ســـه ســـالن مـــدرن، البـــی و بارانـــداز و همچنیـــن شـــامل 
ـــراس، پارکینـــگ VIP و فضاهـــای اختصاصـــی  کـــرات تجـــاری )B2B Hall( ، ت ســـالن مذا
کســـیرانی، راهنمای توریســـت و اتاق نگهداری  بـــرای نمازخانـــه، بانـــک، بیمـــه، صرافی، تا

کـــودک مـــی باشـــد.
کـــه در  طبقـــهE۰ بـــه مســـاحت ۱۱6۰۰ متـــر مربـــع مشـــتمل بـــر بخش هـــای مختلفـــی اســـت، 

ورودی طبقـــه ســـالن 25۰۰ متـــر مربعـــی تحـــت عنـــوان البـــی وجـــود دارد.
ـــر  ـــه شـــده امـــکان پذی ـــا و آسانســـورها تعبی ـــه برقی ه ـــط پل ـــه ایـــن قســـمت توس دسترســـی ب
کانتـــر اصلـــی حراســـت در ســـالن البـــی واقـــع شـــده و ایـــن بخـــش راه اصلـــی  اســـت، همچنیـــن 

ورود بـــه ســـالن E۰ نمایشـــگاه بشـــمار مـــی رود. 
این طبقه مشتمل بر بخش های ذیل است: 

•ســـالن نمایشـــگاهی: 4۰۰۰ متـــر مربـــع )حـــدود 25۰۰ متـــر مربـــع فضـــای خالـــص غرفـــه 
ســـازی( 

•البی: 25۰۰ متر مربع
•بارانداز نمایشگاه: 75۰ متر مربع

•دفاتر اداری: 5۰۰ متر مربع
کـــودک،  •فضاهـــای اختصاصـــی بـــرای بانـــک، بیمـــه، صرافـــی، حراســـت، اتـــاق نگهـــداری 
کمک هـــای  کســـیرانی، آتـــش نشـــانی، نمازخانـــه، راهنمـــای توریســـت، اورژانـــس و  تا

اولیـــه و ... 
کـــه در ضلـــع غربـــی طبقـــه E۰ واقـــع شـــده اســـت و بـــه  بارانـــداز بـــه مســـاحت 75۰ متـــر مربـــع 
منظـــور ســـهولت در فرآینـــد ترابـــری و حمـــل و نقـــل اقـــالم مـــورد نیاز غرفه داران نمایشـــگاهی 
تعبیـــه شـــده و دارای آسانســـورهای باربـــری اســـت، همچنیـــن موقعیـــت مکانـــی آن بـــرای 

دسترســـی بـــه ســـالن های نمایشـــگاهی مناســـب اســـت.
E1 طبقه

ــع متشـــکل از  ــر مربـ ــاحت ۱3۰۰۰ متـ ــه مسـ ــز بـ ــالن اصلـــی مرکـ ــده سـ ــه E۱، در برگیرنـ طبقـ
بخش هـــای ذیـــل می باشـــد: 

سالن مایشگاهی: ۱2۰۰۰ متر مربع )حدود 7۱5۰ متر مربع فضای خالص غرفه سازی( 

ــی  ــع غربـ ــع در ضلـ ــع واقـ ــر مربـ ــراس: ۱۰۰۰ متـ تـ
ح توســـعه غربـــی  مجموعـــه و مشـــرف بـــر طـــر

ــران ــزرگ ایـ ــازار بـ بـ
اســـتیج: مجهـــز بـــه ویدئـــو وال بـــرای برگـــزاری 
یر  ســـا و  میـــه  ختتا ا  ، حیـــه فتتا ا ســـم  ا مر

هنـــری و  فرهنگـــی  برنامه هـــای 
در ضلـــع غربـــی طبقـــه E۱ فضـــای ۱۰۰۰ متـــری 
ح  کـــه مشـــرف بـــر طـــر گردیـــده  تـــراس واقـــع 
ــران اســـت. الزم  ــزرگ ایـ ــازار بـ ــی بـ ــعه غربـ توسـ
بـــه ذکـــر اســـت ایـــن تـــراس فضـــای مناســـبی را 
از نظـــر بصـــری در مرکـــز دائمـــی نمایشـــگاه های 
بیـــن المللـــی و رویدادهـــای تجـــاری بـــازار بـــزرگ 

ایـــران پدیـــد آورده اســـت.
 E2طبقه

طبقـــه 2E دارای ســـالن 7۰۰۰ متـــر مربعـــی بـــوده 
و مســـاحت خالـــص غرفه ســـازی آن حـــدود 
4۱۰۰ متـــر مربـــع اســـت، همچنیـــن امکانـــات 
 AV&IT ایـــن طبقـــه شـــامل انبـــار، اتاق هـــای
و اتاق هـــای بـــرق، ســـرویس های بهداشـــتی 

و ... اســـت.
 E3 طبقه

از  بـــه صـــورت دو بخـــش مجـــزا   E3 طبقـــه
ــع  ــی واقـ ــمالی و جنوبـ ــال شـ ــر و در دو بـ یکدیگـ
کارگاه هـــا و  بـــه  کـــه ضلـــع شـــمالی  گردیـــده 
کـــرات  مذا ســـالن  و  آموزشـــی  ســـمینارهای 
تجـــاری )B2B Hall( اختصـــاص یافتـــه و در 
ضلـــع جنوبـــی، دفتـــر هماهنگـــی مرکـــز دائمـــی 
المللـــی و رویدادهـــای  نمایشـــگاه های بیـــن 
تجـــاری بـــازار بـــزرگ ایـــران واقـــع شـــده اســـت.

E3 دفتر هماهنگی بال جنوبی
بـــه مســـاحت حـــدودا ۱7۰۰ متـــر مربـــع و شـــامل 
کارکنـــان، مدیـــا ســـنتر، اتـــاق  دفاتـــر مدیریـــت، 
رادیـــو، رابـــط راه و دسترســـی و پارکینـــگ و 

فضاهـــای پشـــتیبانی می باشـــد.
RG پارکینگ/ طبقه

مســـاحت طبقـــه RG ۱8۰۰۰ متـــر مربـــع بـــوده 
کـــه حـــدود 2۰۰۰ متـــر مربـــع از مســـاحت ایـــن 
طبقـــه بـــه البـــی VIP، البـــی اصلـــی و فضاهـــای 
پشـــتیبانی و خدماتـــی نظیـــر اتاق هـــای هواســـاز 

اختصـــاص داده شـــده اســـت. 
 227 پـــارک  بـــرای  الزم  فضـــای  همچنیـــن 
دســـتگاه خـــودرو در ایـــن طبقـــه تعبیـــه شـــده 

اســـت.
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نمای بیرونی از ساختمان مرکز نمایشگاهی ایران مال

کـــرات )Meet & Talk( ، اتـــاق ســـمینار،  کنفرانـــس، اتاق هـــای مذا VIP Lounge، اتـــاق 
کارگاه هـــای آموزشـــی و ســـایر فضاهـــای خدماتـــی و پشـــتیبانی می باشـــد و محـــل مناســـبی 

ــی. ــت های تخصصـ ــی و نشسـ کارشناسـ ــای  گردهـ ــز  ــزاری میـ ــرای برگـ ــت بـ اسـ
سایر امکانات: 

-شامل 2 آسانسور VIP، ۱۰ آسانسور عمومی و 4 آسانسور باری 
-دارای ۱2 پله برقی 

-دسترســـی های زمینـــی و هوایـــی و موقعیـــت مکانـــی مرکـــز )دارای 4 ورودی اصلـــی بـــه 
کســـی- متـــرو و فرودگاه هـــای بیـــن المللـــی(  مجموعـــه، دسترســـی آســـان بـــه ایســـتگاه های تا

-امکان تخصیص بیش از ۱۰۰۰۰ پارکینگ برای بازدیدکنندگان از مرکز نمایشگاهی
-تخصیص حدود ۱۰۰ رستوران و کافی شاپ محلی، ملی و بین المللی

بخش هـــای  ســـایر  بـــودن  دســـترس  -در 
خدماتـــی، رفاهـــی و فرهنگـــی )مســـجد جامـــع، 
هتـــل فرمونـــت، ســـوق و بازارچـــه ســـنتی، بـــاغ 
کتـــاب، بـــاغ ماهـــان، بـــاغ دیـــدار، پیســـت یـــخ، 
فضاهـــای SPA، ســـالن های ســـینما، آمفـــی 

تئاتـــر و ...( 
-طراحـــی مـــدرن نمـــای مرکـــز نمایشـــگاهی 

)نمـــای شیشـــه ای منحصـــر بـــه فـــرد( 
و عملیاتـــی حاضـــر در  اجرایـــی  -نیروهـــای 
حراســـت،  تـــردد،  )راهنمایـــان  مجموعـــه 

طراحی و غرفه سازی
مرکـــز دائمـــی نمایشـــگاه های بیـــن المللـــی و 
رویدادهـــای تجـــاری بـــازار بـــزرگ ایـــران بـــرای 
کشـــور سیســـتم غرفه ســـازی  بـــار در  اولیـــن 
مدوالر-منعطـــف – دکوراتیـــو )Quick Wall( را 

کـــرده اســـت. طراحـــی و پیاده ســـازی 
کرات تجاری سالن مذا

کـــرات تجـــاری )B2B Hall( واقـــع  ســـالن مذا
بـــه مســـاحت  )بـــال شـــمالی(   E3در طبقـــه
ـــامل:  ـــی ش ـــا فضاهای ـــع ب ـــر مرب ـــدودا  ۱7۰۰ مت ح
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E۱ طبقه

 E2طبقه

کرات تجاری سالن مذا

ــت. گرفـ ــرار  ــرداری قـ ــره بـ ــورد بهـ ــال ۱3۹8 مـ ــه آدرس www.iranmec.ir در سـ بـ
 ایـــن وبســـایت بـــا رویکـــرد اطـــالع رســـانی در زمینـــه صنعـــت نمایشـــگاهی داخلـــی و بیـــن 
ــگاهی  ــار نمایشـ ــز و پوشـــش اخبـ ــات مرکـ ــی امکانـ ــف، معرفـ ــای مختلـ ــی، رویدادهـ المللـ
کشـــور راه انـــدازی شـــده اســـت و در حـــال حاضـــر بـــه عنـــوان یکـــی از مراجـــع قابـــل اتـــکا 
جهـــت اســـتفاده مجریـــان، دســـت انـــدر کاران و عالقمنـــدان ایـــن صنعـــت به شـــمار مـــی رود.  
کلیـــه ســـایت داران داخلـــی، مجریـــان، غرفـــه ســـازان،  مخاطبـــان اصلـــی ایـــن وبســـایت 
اعضـــای اتحادیه هـــا، اصنـــاف و تشـــکل ها، دانشـــجویان و اســـاتید دانشـــگاه، شـــرکت های 
ـــی،  ـــی، آموزش ـــده، تبلیغات کنن ـــع  ـــی، توزی ـــی، صادرات ـــی، صنعت ـــی، واردات ـــدی، خدمات تولی
ــت  ــن صنعـ ــا ایـ ــط بـ ــاالن مرتبـ ــه فعـ ــی همـ کلـ ــورت  ــه صـ ــانی و بـ ــالع رسـ ــتیبانی و اطـ پشـ
را شـــامل می شـــود.  محتـــوای ایـــن وبســـایت شـــامل: اهـــداف مرکـــز، امکانـــات وســـیع 

بـــازار بـــزرگ ایـــران، اطالعـــات نمایشـــگاه ها، 
گزارش هـــا،  رویدادهـــا، نشـــریات تخصصـــی، 
مقـــاالت علمـــی، پروژه هـــای دانشـــجویی، اخبـــار 
گالـــری  صنعـــت نمایشـــگاهی، آمـــار و اطالعـــات، 
کنفرانس هـــا، جاذبه هـــای تهـــران،  تصاویـــر، 
ویـــژه نامه هـــا، پیوند هـــای ویـــژه، مصاحبـــه 
کلیـــه  و... اســـت.  در پایـــان الزم بـــه ذکـــر اســـت، 
ـــه  ـــی، ب ـــان فارس ـــر زب ـــالوه ب ـــایت ع ـــب وبس مطال
5 زبـــان انگلیســـی، فرانســـوی، آلمانـــی، ترکـــی 

اســـتانبولی و عربـــی قابـــل دسترســـی اســـت.

خدمـــات، آتـــش نشـــانی، HSE، تعمیـــرات و 
نگهـــداری( 

 Venue( تجهیـــزات فنـــی پیشـــرفته مجموعـــه-
Lighting/Air-Conditionin Power Audio-

 )Visual
معرفی وبسایت مرکز دائمی نمایشگاه های 
بازار  تجاری  رویدادهای  و  المللی  بین 

بزرگ ایران
بیـــن  پورتـــال مرکـــز دائمـــی نمایشـــگاه های 
المللـــی و رویدادهـــای تجـــاری بـــازار بـــزرگ ایـــران 


