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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﻮآوری ﻧﻔﺖ ﮔﺎز وﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
در ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﻮآوری ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮی در
ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟
اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ  :اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﻬﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر آن ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ و ﺣﺎﻣﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار و روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر
در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ  :ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻨﻮان اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﺘﻤﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ..
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﮔﺴﺘﺮده  :ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ روﯾﺪاد و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻢ
ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺒﺮی ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺴﺘﻪ اﻟﻤﺎس

o
 oدرج ﻟﻮﮔﻮی ﺣﺎﻣﯽ روی ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
 oاﺧﺘﺼﺎص ﺻﻔﺤﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ روﯾﺪاد
 oﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 oدﻋﻮت از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 oﻗﺮاردادن ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎﻣﯽ
 oاﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ در ﺳﺎﯾﺖ
 oاﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۲۰ﻣﺘﺮ
 oﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ و درج در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
 ۲۰ﻋﺪد ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۲۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم
o
 oدرج ﻟﻮﮔﻮی ﺣﺎﻣﯽ روی ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
 oدرج ﻟﻮﮔﻮی ﺣﺎﻣﯽ روی ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه
 oﺣﺎﻣﯽ وﯾﮋه ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ از ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
 oدرج ﻟﻮﮔﻮ و ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ روی دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 oدرج ﻟﻮﮔﻮ و ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻪ روی ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺪاﯾﺎی وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺧﺎص
 oاﺧﺘﺼﺎص ﺻﻔﺤﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ روﯾﺪاد
 oﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 oدرج ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺮ روی ﺳﺮ درب ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ
 oﻗﺮاردادن ﮔﯿﻔﺖ و ﺑﺮوﺷﻮر ﺣﺎﻣﯽ در ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺪاﯾﺎ
 oدﻋﻮت از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 oﻗﺮاردادن ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎﻣﯽ
 oاﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ در ﺳﺎﯾﺖ
 oاﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۳۰ﻣﺘﺮ
 oﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ و درج در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
 ۳۰ﻋﺪد ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۴۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

