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ششمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصی سـازی
 يازدهميـن نمــايشگاه معـرفی فرصت هـاي سـرمايه گذاري كشـور 

مركز نمايشگاه ها و همايش های بين المللي كيش
 27 لغايت 30 آبان ماه 1398

www.kishinvex.ir   
info@kishinvex.ir

     آدرس دبیرخانه:
میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم 
تلفکس:  )15خط( 88179790       

كيش(

مشخصات شرکت کننده

هزينه غرفه

فرم ثبت نام

 نام کامل شرکت: .............................................................................................. نشانی پستی: ..........................................................................................................

 کد پستی: ....................................................................  تلفن: .................................................................. دورنگار: .........................................................................

سایت اینترنتی: ............................................................................................................... پست الکترونیک:  ....................................................................................

نام مدیرعامل:  ................................................. نام و سمت فرد مسئول:  .............................................................. شماره همراه:  ................................................

     متقاضی حضور در نمایشگاه بین المللی Kish Invex 2019 می باشم.
                                                                                                                                                     مهر و امضا شرکت  

 لطفا متراژ غرفه مورد نیاز خود را در جدول ذيل مشخص فرمايید:

حداقل متراژ قابل نوع غرفه
فضای مورد نیازواگذاری

اجاره بهای غرفه به ازاء هر متر مربع  

ارزیريالی

100 يورو1/800/000 ريال....................................24 متر مربعغرفه ساخته شده با تجهیزات متعارف*

---1/600/000 ريال....................................24 متر مربعفضای بدون غرفه و تجهیزات )فقط زمین(

---800/000 ريال....................................40 متر مربعفضای باز

* تجهیزات متعارف شامل: 
    پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی غرفه، دو عدد پریز برق، روشنایی، دو عدد میز و 4 عدد صندلی به ازاء هر 24 متر مربع غرفه می باشد.

خواهشمند است جهت دريافت اطالعات تکمیلی جهت حضور در ششمین نمايشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و يازدهمین 
نمايشگــــاه معرفی فرصت های سرمايــــه گذاری کشور، نسبت به پر نــمودن فرم ذيل و ارســال به دبیرخانه نمايشگاه به شماره تلفکس

88179790-021 )15خط( اقدام فرمائید.
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ــری  ــان دیگ ــر زم ــتر از ه ــر بیش ــع اخی ــه در مقاط ــورده ک ــم خ ــه ای رق ــه گون ــران ب ــادی ای ــرایط اقتص ــته ش ــال گذش ــد س در چن
ضــرورت افزایــش دانــش تخصصــی مدیــران و مســئولین اقتصــادی و همچنیــن حفــظ ارتباطــات بیــن المللــی احســاس مــی گــردد. 
ســال 1398 کــه بــه نــام ســال رونــق تولیــد نامگــذاری گردیــده فرصــت مغتنمــی در اختیــار بــازار ســرمایه کشــور قــرار داده کــه بــا 
طراحــی و پیــاده ســازی ابزارهــا و نهادهــای متناســب و افزایــش آگاهــی بخــش از طریــق اطــاع رســانی مناســب موجبــات هدایــت 
جریــان نقدینگــی بــه مســیر صحیــح و در نتیجــه تقویــت بنگاههــای تولیــدی و ایجــاد رونــق اقتصــادی اهتمــام ورزنــد. از ســوی دیگــر 
جــذب منابــع ســرگردان مالــی بــه طــرح هــا و پــروژه های ســرمایه گذاری کشــور نــه تنها باعــث ایجــاد اشــتغال و افزایــش بهــره وری در اقتصاد 
کشــورمان مــی گــردد، بلکــه از طریــق هماهنگــی مناســب بیــن ارکان بازارهــای پولی و ســرمایه ای کشــور موجبات بــرون رفت از عمــده چالش 

هــای موجــود را فراهــم خواهــد آورد.
یازدهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و ششــمین نمایشــگاه بیــن المللی بــورس، بانک، بیمــه و خصوصی ســازی 
- KishINVEX2019 - بــه همــراه برگــزاری نشســت هــای تخصصــی و همایــش هــای جانبــی از 27 لغایــت 30 آبــان مــاه ســالجاری در جزیره 
کیــش برگــزار مــی گــردد. برگــزار کننــدگان رویــداد KishINVEX بــا تجربــه ســالها برگــزاری همایــش هــا و نمایشــگاههای بــازار ســرمایه و 
شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف ایــن رویــداد هــا توانســته انــد بــا کنــار هــم قــرار دادن بخــش هــای پیشــرو اقتصــاد ایــران و حضــور نهــاد هــای 
مالــی، ارکان بــازار ســرمایه و متولیــان پــروژه هــای ســرمایه پذیــر در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی در حــوزه هــای بــازار ســرمایه، انــرژی، 
عمــران و شهرســازی، گردشــگری، مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، صنعــت و معــدن، حمــل و نقــل و لجســتیک و صنایــع و فنــاوری هــای نویــن 
در کنــار مســئولین، دســت انــدرکاران اقتصــادی کشــور و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی فرصــت ویــژه ای را بــرای بهــره بــرداری و توســعه 
ســرمایه گــذاری و در نهایــت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور فراهــم آورنــد. معرفی قابلیت هــای نهادهــای مالی ، توانمنــدی ها و دســتاوردهای 
بــازار ســرمایه، پــول و بیمــه کشــور، کمــک بــه تشــکیل ســرمایه دراقتصــاد ملــی، افزایــش ظرفیــت هــا بــرای رقابت بــازار پول و ســرمایه کشــور 
بــا بازارهــای مشــابه منطقــه و معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در طــرح هــای کان ملــی، جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایه 
گــذاران داخـــلی و خارجــی، ارائــه جدیــــدترین روش هــای تامیــن مالــی بــرای طــرح هــای ســرمایه گــذاری و تبــادل اطاعــات فنــی و تجــاری 

بیــن ســرمایه گــذاران و مجریــان طــرح هــای ســرمایه گــذاری از مهــم تریــن اهــداف برگــزاری KishINVEX مــی باشــد. 
در طــی ســالهای برگــزاری، ارتقــاء کیفیــت و اســتانداردهای برگــزاری ایــن رویــداد در کنــار Branding داخلــی و بیــن المللــی همــواره مــورد 
توجــه برگــزار کننــدگان KishINVEX بــوده اســت. حاصــل عملکــرد ســال هــای اخیــر ایــن رویــداد حضــور بیــش از 1400 شــرکت داخلــی و 
خارجــی و مشــارکت بیــش از 38000 نفــر از کارشناســان و مســئولین اقتصــادی کشــور، برگــزاری بیــش از 110 نشســت تخصصــی و همایــش 
بیــن المللــی، برگــزاری بیــش از 450 ماقــات تجــاری و عقــد بیــش از 170 قــرارداد و تفاهمنامــه همــکاری بین شــرکت های داخلــی و خارجی 

و تبدیــل رویــداد KishINVEX بــه یکــی از بزرگتریــن رویــداد هــای اقتصــادی کشــور مــی باشــد.

    بین المللی تخصصینوع نمايشگاه

   27 لغايت 30 آبان ماه 1398زمان برگزاری

   جزيره کیش -  مرکز نمايشگاه هاي بین المللي مکان برگزاری

    5 بعد از ظهر تا 10 شبساعات بازديد 

   شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاري شرکت سرمايه گذاري و توسعه کیش برگزارکنندگان

     دفتر تهران:میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم نشاني دبیرخانه
     دفترکیش: جزيره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارينا 1، طبقه دوم، واحد 203   

      88179790 - 021 )15خط(     44482066 - 076  )5 خط( تلفکس
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    www.kishinvex.irسايت اينترنتی

 kishinvex  درباره

اطالعات  نمايشگاه


