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معرفی مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی
و ر ویدادهای تجاری بازار بز رگ ایران

طلوع نمایشگاهی مدرن
از غرب تهران
مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران
به عنوان اولین  Convention Centerکشور متناسب با پیشرفتهای
بینالمللی در زمینه رویدادهای چندگانه تجاری ،نمایشگاهی ،کنفرانسهای
بین المللی ،همایشهای تخصصی ،فرهنگی و آموزشی حرفهای و مدلهای
پیشرفته موجود در دنیا و منطقه با دارا بودن کلیه زیرساختهای الزم و با
در اختیار داشتن فضاها و امکانات مذهبی ،اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری و
ورزشی فراتر از استانداردهای بین المللی ،به عنوان یک پایانه بین المللی
رویدادهای مهم تجاری و در مسیر ایجاد بسترهای رقابتی و ارتقاء جایگاه
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
تقویت توان کمی و کیفی تولیدی و صادراتی کشور نقش آفرینی نموده و ثانیا
باعث جلوگیری از خروج غیر ضروری ارز و نهایتا ارتقاء سطح اشتغال کشور
خصوصا برای صنایع کوچک و SMEها در حوزههای مختلف کشور شود.
مشخصات فیزیکی سایت نمایشگاهی

ســایت نمایشــگاهی بــه مســاحت  42/000متــر مربــع در  5طبقــه بــا حــدود  17/000مترمربع
فض ــای خال ــص نمایش ــگاهی در س ــه س ــالن م ــدرن ،الب ــی و باران ــداز و همچنی ــن ش ــامل
س ــالن مذا ک ــرات تج ــاری ( ، )B2B Hallت ــراس ،پارکین ــگ  VIPو فضاه ــای اختصاص ــی
بــرای نمازخانــه ،بانــک ،بیمــه ،صرافی ،تاکســیرانی ،راهنمای توریســت و اتاق نگهداری
کــودک مــی باشــد.
شهــای مختلفــی اســت ،کــه در
طبقــه E0بــه مســاحت  11600متــر مربــع مشــتمل بــر بخ 
ورودی طبقــه ســالن  2500متــر مربعــی تحــت عنــوان البــی وجــود دارد.
یه ــا و آسانس ــورها تعبی ــه ش ــده ام ــکان پذی ــر
دسترس ــی ب ــه ای ــن قس ــمت توس ــط پل ــه برق 
اســت ،همچنیــن کانتــر اصلــی حراســت در ســالن البــی واقــع شــده و ایــن بخــش راه اصلــی
ورود بــه ســالن  E0نمایشــگاه بشــمار مـیرود.

این طبقه مشتمل بر بخشهای ذیل است:

•س ــالن نمایش ــگاهی 4000 :مت ــر مرب ــع (ح ــدود  2500مت ــر مرب ــع فض ــای خال ــص غرف ــه
س ــازی)
•البی 2500 :متر مربع
•بارانداز نمایشگاه 750 :متر مربع
•دفاتر اداری 500 :متر مربع
•فضاهــای اختصاصــی بــرای بانــک ،بیمــه ،صرافــی ،حراســت ،اتــاق نگهــداری کــودک،
که ــای
تاکس ــیرانی ،آت ــش نش ــانی ،نمازخان ــه ،راهنم ــای توریس ــت ،اورژان ــس و کم 
اولی ــه و ...
بارانــداز بــه مســاحت  750متــر مربــع کــه در ضلــع غربــی طبقــه  E0واقــع شــده اســت و بــه
منظــور ســهولت در فرآینــد ترابــری و حمــل و نقــل اقــام مــورد نیاز غرفه داران نمایشــگاهی
تعبیــه شــده و دارای آسانســورهای باربــری اســت ،همچنیــن موقعیــت مکانــی آن بــرای
دسترســی بــه ســالنهای نمایشــگاهی مناســب اســت.

طبقه E1

طبق ــه  ،E1در برگیرن ــده س ــالن اصل ــی مرک ــز ب ــه مس ــاحت  13000مت ــر مرب ــع متش ــکل از
بخشه ــای ذی ــل میباش ــد:
سالن مایشگاهی 12000 :متر مربع (حدود  7150متر مربع فضای خالص غرفه سازی)

ت ــراس 1000 :مت ــر مرب ــع واق ــع در ضل ــع غرب ــی
مجموع ــه و مش ــرف ب ــر ط ــرح توس ــعه غرب ــی
ب ــازار ب ــزرگ ای ــران
اس ــتیج :مجه ــز ب ــه ویدئ ــو وال ب ــرای برگ ــزاری
مرا س ــم افتتاحی ــه ،اختتامی ــه و س ــایر
برنامهه ــای فرهنگ ــی و هن ــری
در ضل ــع غرب ــی طبق ــه  E1فض ــای  1000مت ــری
ت ــراس واق ــع گردی ــده ک ــه مش ــرف ب ــر ط ــرح
توس ــعه غرب ــی ب ــازار ب ــزرگ ای ــران اس ــت .الزم
ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن ت ــراس فض ــای مناس ــبی را
از نظــر بصــری در مرکــز دائمــی نمایشــگاههای
بیــن المللــی و رویدادهــای تجــاری بــازار بــزرگ
ای ــران پدی ــد آورده اس ــت.

طبقهE2

طبقــه  2Eدارای ســالن  7000متــر مربعــی بــوده
و مس ــاحت خال ــص غرفهس ــازی آن ح ــدود
 4100مت ــر مرب ــع اس ــت ،همچنی ــن امکان ــات
قه ــای AV&IT
ای ــن طبق ــه ش ــامل انب ــار ،اتا 
قه ــای ب ــرق ،س ــرویسهای بهداش ــتی
و اتا 
و  ...اس ــت.

طبقه E3

طبق ــه  E3ب ــه ص ــورت دو بخ ــش مج ــزا از
یکدیگ ــر و در دو ب ــال ش ــمالی و جنوب ــی واق ــع
گردی ــده ک ــه ضل ــع ش ــمالی ب ــه کارگاهه ــا و
س ــمینارهای آموز ش ــی و س ــالن مذا ک ــرات
تج ــاری ( )B2B Hallاختص ــاص یافت ــه و در
ضل ــع جنوب ــی ،دفت ــر هماهنگ ــی مرک ــز دائم ــی
نمایش ــگاههای بی ــن الملل ــی و رویداده ــای
تج ــاری ب ــازار ب ــزرگ ای ــران واق ــع ش ــده اس ــت.

دفتر هماهنگی بال جنوبی E3

ب ــه مس ــاحت ح ــدودا  1700مت ــر مرب ــع و ش ــامل
دفات ــر مدیری ــت ،کارکن ــان ،مدی ــا س ــنتر ،ات ــاق
رادی ــو ،راب ــط راه و دسترس ــی و پارکین ــگ و
فضاه ــای پش ــتیبانی میباش ــد.

پارکینگ /طبقه RG

مس ــاحت طبق ــه  18000 RGمت ــر مرب ــع ب ــوده
ک ــه ح ــدود  2000مت ــر مرب ــع از مس ــاحت ای ــن
طبقــه بــه البــی  ،VIPالبــی اصلــی و فضاه ــای
قهــای هواســاز
پشــتیبانی و خدماتــی نظیــر اتا 
اختص ــاص داده ش ــده اس ــت.
همچنی ــن فض ــای الزم ب ــرای پ ــارک 227
دس ــتگاه خ ــودرو در ای ــن طبق ــه تعبی ــه ش ــده
اس ــت.
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نمای بیرونی از ساختمان مرکز نمایشگاهی ایران مال

طراحی و غرفه سازی

مرک ــز دائم ــی نمایش ــگاههای بی ــن الملل ــی و
رویداده ــای تج ــاری ب ــازار ب ــزرگ ای ــران ب ــرای
اولی ــن ب ــار در کش ــور سیس ــتم غرفهس ــازی
مدوالر-منعط ــف – دکوراتی ــو ( )Quick Wallرا
طراح ــی و پیاد هس ــازی ک ــرده اس ــت.

سالن مذا کرات تجاری

س ــالن مذا ک ــرات تج ــاری ( )B2B Hallواق ــع
در طبق ــه( E3ب ــال ش ــمالی) ب ــه مس ــاحت
ح ــدودا  1700مت ــر مرب ــع ب ــا فضاهای ــی ش ــامل:
10

قه ــای مذا ک ــرات ( ، )Meet & Talkات ــاق س ــمینار،
 ،VIP Loungeات ــاق کنفران ــس ،اتا 
کارگا ههــای آموزشــی و ســایر فضاهــای خدماتــی و پشــتیبانی میباشــد و محــل مناســبی
اس ــت ب ــرای برگ ــزاری می ــز گرده ــای کارشناس ــی و نشسـ ـتهای تخصص ــی.

سایر امکانات:

شامل  ۲آسانسور  ۱۰ ،VIPآسانسور عمومی و  ۴آسانسور باریدارای  ۱۲پله برقیدسترس ـیهای زمین ــی و هوای ــی و موقعی ــت مکان ــی مرک ــز (دارای  ۴ورودی اصل ــی ب ــهمجموعــه ،دسترســی آســان بــه ایســتگاههای تاکســی -متــرو و فرودگا ههــای بیــن المللــی)
امکان تخصیص بیش از  ۱۰۰۰۰پارکینگ برای بازدیدکنندگان از مرکز نمایشگاهی-تخصیص حدود  ۱۰۰رستوران و کافی شاپ محلی ،ملی و بین المللی

در د س ــترس ب ــودن س ــایر بخشه ــایخدمات ــی ،رفاه ــی و فرهنگ ــی (مس ــجد جام ــع،
هت ــل فرمون ــت ،س ــوق و بازارچ ــه س ــنتی ،ب ــاغ
کت ــاب ،ب ــاغ ماه ــان ،ب ــاغ دی ــدار ،پیس ــت ی ــخ،
فضاه ــای  ،SPAس ــالنهای س ــینما ،آمف ــی
تئات ــر و )...
طراح ــی م ــدرن نم ــای مرک ــز نمایش ــگاهی(نم ــای شیشـ ـهای منحص ــر ب ــه ف ــرد)
نیروه ــای اجرای ــی و عملیات ــی حاض ــر درمجمو ع ــه (راهنما ی ــان ت ــردد ،حرا س ــت،

سالن مذا کرات تجاری

طبقهE2

طبقه E1

خدم ــات ،آت ــش نش ــانی ،HSE ،تعمی ــرات و
نگه ــداری)
تجهیــزات فنــی پیشــرفته مجموعــه (VenueLighting/Air-Conditionin Power Audio)Visual

معرفیوبسایتمرکزدائمینمایشگاههای
بین المللی و رویدادهای تجاری بازار
بزرگ ایران
پورت ــال مرک ــز دائم ــی نمایش ــگاههای بی ــن
المللــی و رویدادهــای تجــاری بــازار بــزرگ ایــران

ب ــه آدرس  www.iranmec.irدر س ــال  1398م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.
ای ــن وبس ــایت ب ــا رویک ــرد اط ــاع رس ــانی در زمین ــه صنع ــت نمایش ــگاهی داخل ــی و بی ــن
الملل ــی ،رویداده ــای مختل ــف ،معرف ــی امکان ــات مرک ــز و پوش ــش اخب ــار نمایش ــگاهی
کش ــور راه ان ــدازی ش ــده اس ــت و در ح ــال حاض ــر ب ــه عن ــوان یک ــی از مراج ــع قاب ــل ات ــکا
جهــت اســتفاده مجریــان ،دســت انــدرکاران و عالقمنــدان ایــن صنعــت ب هشــمار مـیرود.
مخاطب ــان اصل ــی ای ــن وبس ــایت کلی ــه س ــایت داران داخل ــی ،مجری ــان ،غرف ــه س ــازان،
اعضــای اتحادی ههــا ،اصنــاف و تشــکلها ،دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه ،شــرکتهای
تولی ــدی ،خدمات ــی ،واردات ــی ،صنعت ــی ،صادرات ــی ،توزی ــع کنن ــده ،تبلیغات ــی ،آموزش ــی،
پش ــتیبانی و اط ــاع رس ــانی و ب ــه ص ــورت کل ــی هم ــه فع ــاالن مرتب ــط ب ــا ای ــن صنع ــت
یش ــود .محت ــوای ای ــن وبس ــایت ش ــامل :اه ــداف مرک ــز ،امکان ــات وس ــیع
را ش ــامل م 

ب ــازار ب ــزرگ ای ــران ،اطالع ــات نمایش ــگاهها،
شه ــا،
رویداده ــا ،نش ــریات تخصص ــی ،گزار 
مقــاالت علمــی ،پروژ ههــای دانشــجویی ،اخبــار
صنعــت نمایشــگاهی ،آمــار و اطالعــات ،گالــری
سه ــا ،جاذب هه ــای ته ــران،
تصاوی ــر ،کنفران 
وی ــژه نام هه ــا ،پیون ده ــای وی ــژه ،مصاحب ــه
و ...اســت .در پایــان الزم بــه ذکــر اســت ،کلیــه
مطال ــب وبس ــایت ع ــاوه ب ــر زب ــان فارس ــی ،ب ــه
 5زب ــان انگلیس ــی ،فرانس ــوی ،آلمان ــی ،ترک ــی
اس ــتانبولی و عرب ــی قاب ــل دسترس ــی اس ــت.
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