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 مکان برگزاری 

 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

 

 برگزار کننده 

 شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان )سایا(

 39933333-130تلفن :

 13039963130فکس :

www.sayaco.ir 



 

 

 

 

 

 

 :   درباره اصفهان

 

اصفهان شهری باستانی در مرکز ایران است و مرکز استان اصفهان می باشد . به لحاظ جمعیت بعد از تهران و مشهد سومین شهر 

بزرگ ایران و یکصد و شصت و سومین شهر پرجمعیت دنیاست . اصفهان از دیر باز از مهمترین مراکز شهرنشینی در فالت ایران 

 بوده است . 

 564مال به جنوب و شرق به غرب ایران و یکی از بزرگترین شهرهای جهان بوده است . اصفهان در اصفهان در مسیر اصلی ش

زاینده رود قرار کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد . این شهر در منطقه نیمه کویری در مرکز ایران و در کنار رودخانه 

 ن محسوب می شود . آب و هوای آن معتدل و دارای فصول منظمی است .گرفته و از مراکز گردشگری ، فرهنگی و  اقتصادی ایرا

که صنایع بزرگ همانند فوالد مبارکه ، ذوب آهن ، هواپیما سازی و ... در آن قرار اصفهان یکی از شهرهای اقتصادی ایران است 

 واحد صنفی فعال می باشند . 0888دارند . همچنین در این استان بیش از 

 



 

 

 

 درباره نمایشگاه اصفهان  

 

 نمایشگاهی در های شرکت بزرگترین از یکی اخیر، سالهای در و شده تاسیس 2731 سال در اصفهان  المللی بین نمایشگاه المللی بین شرکت

 کشور در شده تاسیس نمایشگاهی های شرکت اولین از یکی اصفهان المللی بین نمایشگاه المللی بین است شرکت بوده ایران مرکزی بخش

دهی  سازمان خارجی و داخلی های نمایشگاهبرگزاری  بر سه فعالیت اصلی متمرکز بوده است که شامل خود، فعالیت آغاز زمان از و است

 جهان رمشهو رویدادهای از بازدید برای ایرانی تجاریو برگزاری تور بازدید هیئت های  کشور از خارج های نمایشگاه در ایرانیپاویون های 

 همچنین برگزاری  ومیباشد  مربع متر 0888 آن به وسعت  سالن سه در ساالنه رویداد 54 برگزاری در سال در این نمایشگاه  رکورد تعداد

 ،مجارستان عمان، مالزی، ترکیه، سعودی، عربستان هند، پاناما، بلژیک، فرانسه، در شده برگزار تجاری های نمایشگاه در ایران پاویون کشور

 و ...عربی متحده امارات و ترکمنستان قطر، چین،

 ارائه رایبنمایشگاه اصفهان  دائمی جدید پروژهبرگزاری نمایشگاه  محدود فضای با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصادی و استراتژیک اصفهان و 

 شده است.  آغاز فضای مربع متر  888/38مساحتی بالغ بر 38،888 به مجهزو  کامل بصورت مدرن نمایشگاه یک



 

 

 

کاالیی مرتبطگروه های   

 

 
 و ورزشی انواع تجهیزات پزشکی 

 های دارویی و پروتئینیانواع مکمل 

 های ورزشیتجهیزات مربوط به سالن 

 انواع خدمات ورزشی 

 لوازم بدنسازی، تناسب اندام و پاور لیفتینگ 

 های ورزشیانواع پوشاك و کفش 

 انواع تور و توپ ورزشی 

 لوازم کوهنوردی و همچنین سنگ نوردی 

 انواع تشک کشتی، طبی و بادی 

 لوازم اتومبیل رانی و موتور سواری 

 لوازم دوچرخه سواری 

 های رزمی و بوکسلوازم ورزش 

  لوازم ژیمناستیک 

 لوازم و تجهیزات ورزش دو میدانی 

 تجهیزات اسکی و کفش اسکیت 

 لوازم پینت بال 

 های آبی ت ورزشتجهیزا 

 های هواییتجهیزات ورزش 

 لوازم چوگان و اسب دوانی 

 های سطحیهای ورزشی و همچنین پوششهای سالنانواع کف پوش 

 لوازم و تجهیزات تیر اندازی، شمشیر بازی و دارت 

 های بیس بال، گلف، بولینگ و هاکیلوازم ورزش 

 های ورزشیها و نشریهکتاب 

 هاانواع ورزش لوازم الکتریکی مرتبط به 

 های فکریلوازم و تجهیزات ورزش 

  فدراسیونهای ورزشی 

  تشکلهل ، انجمنها ، اتحادیه ها 

  محصوالت سالم و ارگانیک 

  مراکز و باشگاههای ورزشی 



 

 

 

کاالیی مرتبطگروه های   

 

 
 ، مراکز ورزشی یوگا ، پیالتس TRX   ، CX  اسپینینگ ، 

  کتب ، مجالت  و نشریات ورزشی و تغذیه سالم 

 

 



  نمایشگاه ورزش   دوره قبلفهرست مشارکت کنندگان 

 

 تهران ورزشی  لوازم فروش و اتحادیه تولید

 تهران ورزشی  لوازم فروش و تولید اتحادیه

 پارسیان کارت استخر

 آریا المپیک

 اسپرت امید

 سالمت مکمل امید

 ایران ورزشی تجهیزات و لوازم کنندگان تولید انجمن

 ایران فلوربال انجمن

 ابریشم راه سازان اندیشه

 انرژی

 فوم ایرانیان

 رول ایمن

 بادی این

 ژیم اریا

 پایا افرینش کهن اریا

 نوآور آژند

 پارس داروی اسمان

 فیتنس اسمان

 برج اسیا

 چمن اسیا

 ابادی سر بازرگاننی

 ملکی سامع فرید بازرگانی

 نوید ورزش بصیرت

 طب پایپا

 نگین ورزش پارس

 اسپرت پالس

 اسپرت پاناما

 پارس پردازنده

 فیتنس پرشین

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت ورزشی علوم پژوهشگاه

 شهران کاران پوشش



  نمایشگاه ورزش   دوره قبلفهرست مشارکت کنندگان 

 

 شهران کاران پوشش 

 االستیک بار ثاو پیشگام

 ورزش پیشگامان

 تتا

 یورزشی دهکرد تجهیزات

 تک تسمه

 تندر اسپرت

 نکیسا تجهیز توان

 توان صانع نورسنا

 رههای اکسی داده تولید

 تورزش اختری اسپر تولیدات

 بزی تن تولیدی

 رشیخل تولیدی

 کصنعتی المپی تولیدی

 مورزشی اکا تولیدی

 جهان اسپرت

 اخدمات ماساژ طبی اسپیتمان آس

 ندانش ساالر ایرانیا

 دنا اسپرت

 trx دنیای

 شهر ارام بان دیده

 ناروی صنعت رایا

 روئن تن

 رینو

 ساز ورزان ورزش

 سپنتا

 اسپادانا پلیمر سپهر

 ستارگان پگاه پارس

 کنیستارگان 

 ستاره برتر

 نگستر سوری سرمایه



  نمایشگاه ورزش   دوره قبلفهرست مشارکت کنندگان 

 

 نسنا پارس ایرانیا

 کشبکه الکترونی

 ستردد تندی ایمن شرکت

 اگستر کیمی جهان سیمرغ

 کفپوش ایران

 شسهند پالستیک کاو

 هخاورمیان تجارت دیبا

 اپزشکی سمن آس صنایع

 خپویا چر صنعتی شرکت

 ریا بیک عطر

 پارسه الین

 شرکت نرم افزار برنا

 یتولیدی ورزشی عابدین صنایع

 طالئین

 سبالن پیک طنین

 عمرا چوب بلوط

 فرا پنجره صنعت

 نفرداد بلوط رادی

 هکارگاه صنعتی نمون

 سالمت ویژن کارو

 مکانون تبلیغاتی سیمای سال

 نکانون تبلیغاتی مهر پارسیا

 نکانون نرم افزا پارسیا

 کراس چرخ

 جام برتر ورزشی کفش

 پارسکالک 

 امید کاله

 نعلم و صنعت رویا گران کیمیا

 کاران پاس تجهیز

 لگروه تولیدی ورزشی رجا

 لگروه صنعت ایران متا



  نمایشگاه ورزش   دوره قبلفهرست مشارکت کنندگان 

 

 سگروه  صنعتی  ارمی

 رتولیدی بهین آو صنعتی گروه

 اورزشی اک صنعتی گروه

 زورزشی مبار صنعتی گروه

 کورزشی ناو صنعتی گروه

 راکسی ورزشی گروه

 نپازن ایرانیا ورزشی گروه

 نزری وزشی گروه

 رگروه نشریات رزم او

 نورزش  ایرا گنجینه

 اسپرپ لطیفی

 لیزان

 نپرواز ایرانیا لیماک

 مرکز ماساژ امرتات

 رورزشی افتخا مهندسی

 مموسسه باشگاه ورزشی مدرسه  غواصی قش

 نموسسه مطالعاتی هنر ماساژ ایرانیا

 دپزشکی پیشرفته شاهرو صنعت نوین

 ناندیشان نوژا نیکان

 وانیا

 ورزشان سایت وب

 وزش کوه

 وزارت ورزش و جوان

 ارادین اپادان ویستا

 نایرانیا پویش یارا

 فوم یزد

 دخورشی سالمت یکتا



 گزارش دوره قبل نمایشگاه ورزش 

 

 

روز در محل برگزاری نمایشگاههای  5به مدت 33تیرماه  7لغایت  3نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی استان اصفهان در تاریخ 

بین المللی استان اصفهان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان ، معاونت ورزشی تفریحی شهرداری و شرکت نمایشگاههای 

شرکت برگزار گردید . ) استان ها : اصفهان ، تهران ، اراک ، فارس  30متر مربع و با حضور  0811استان صفهان در مساحتی بالغ بر 

 و ... ( 

وی جودهیئت  ی باز سالن  توسط این نمایشگاه همچنین دارای برنامه های جانبی از قبیل اجرای حرکات رزمی در کل دوره در فضا

 سم توسط یکی از مشارکت کنندگان بوده است .استان و همچنین مشاوره پزشکی و ورزشی جهت سالمت ج



 

 در نمایشگاه فرم درخواست مشارکت

 ششمین نمایشگاه تخصصی ورزش ،سالمتی ،تندرستی ،تغذیه ،تناسب اندام و مراکز وابسته

 

اب عینا در کتمشخصات مشارکت کننده را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید ارکت کننده محترم لطفا کلیه اطالعات درخواستی ــمش

 ویژه نمایشگاه درج خواهد شد. 

 نام مدیر عامل:                                                                                                                    نام شرکت:                                                                  

 شماره ثبت :                                          : کد ملی مدیر عامل:                                        کد اقتصادی

     :                                                               کدپستیآدرس و 

 نام و سمت فرد مسئول در نمایشگاه:                                            زمینه فعالیت :

 شماره همراه:                  :                                                دورنگار:                           تلفن

 

 

 شماره غرفه فضاي مورد نیاز به ریال اجاره بهاء غرفه به ازاء هرمترمربع نوع غــرفه

    000/000/1 *غرفه های سرپوشیده با تجهیزات 

   000/000/1 غرفه های ویژه

   000/000 غرفه های فضای باز

 نویسی( کتیبه، برق موکت کف، پریز ، صندلی عدد دو ، یک میز ، بندی مترمربع شامل )پانل 11تجهیزات  به ازاء هر * -

 مان صدور فرم مالی محاسبه خواهد شد .  ارزش افزوده میباشد که در ز %9ب قیمت فوق بدون احتسا -

از مبلغ کل اجاره بهاء غرفه بعنوان خسارت  %00صورت انصراف شرکت کنندگان به هر دلیل تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه در  -

دریافت و مابقی به مشارکت کننده عودت داده خواهد شد و در صورت عدم رعایت مدت مقرر در این بند کلیه مبلغ غرفه بعنوان 

 گرفت . خسارت به برگزار کننده تعلق خواهد

 مشارکت در نمایشگاه تابع شرایط و مقررات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان خواهد بود.  -

 تسویه حساب مشارکت کننده تا دو هفته قبل از افتتاحیه نمایشگاه الزامی می باشد. -

 یچ تعهدی به مشارکت کننده ندارد.درصد کل مبلغ غرفه امکان پذیر بوده و در غیر اینصورت برگزارکننده ه 00رزرو غرفه با  -

 جهت حضور آن شرکت در نمایشگاه الزامی می باشد. هارائه مدارک معتبر و مجوزهای مربوط -

 051-50055959 سب اطالعات بیشتر باشماره تلفنارسال و جهت ک  051- 50019090لطفاً فرم تکمیل شده را به شماره نمابر  -

 تماس حاصل فرمائید. خط(10)

کلیه موارد ،   ...................................................................................به عنوان نماینده شرکت  ...................................................................................اینجانب

 ده و متعهد به رعایت آنهامی باشم.نمو مندرج در مقررات مربوط به شرکت در نمایشگاه را مطالعه

 

 امضا –مهر                                   



 خدمات غرفه سازی نمایشگاه 

 

شرکت سایا نمای پارسیان مجهزبه تیمی از طراحان حرفه ای جهت طراحی ، اجرا و ساخت 

غرفه متدهای روز بر اساس خالقیت و نوآوری و بهره گیری از طراحی و متریال متنوع 

 آماده  ارائه به شرح ذیل میباشد .

 

 طراحی و غرفه آرایی 

خودساز )نئوپان و ام دی اف (غرفه سازی با سیستم   

 غرفه سازی با سیستم مستر ) آلومینیم و ام دی اف (

 غرفه سازی با سیستم تتریس ) ام دی اف روکش دار (

 غرفه سازی با سیستم اسپیس فریم 

 غرفه سازی ماژوالر با انواع سیستم های فوق الذکر 

و چادر  سیستم آلومینیماجرای سالن های موقت و دائم نمایشگاهی با 

 بدون ستون 

 

 تجهیزات نمیشگاهی ارائه شده در فضای نمایشگاهی پیش ساخته :

 

 پارتیشن بندی _ 

 _ کف پوش 

 _ یک عدد میز و دو عدد صندلی 

 _ تجهیزات روشنایی ) پریز ، برق و المپ( 

 رفه بصورت فارسی و انگلیسی _ کتیبه نویسی سر درب غ

 



 

پارسیان برگزارکننده ی نمایشگاه ها ی بین المللی ،  شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای

همایشها ،  کنفرانسها ، سمینارهای علمی و تخصصی با بیش از بیست سال سابقه فعالیت در 

منجمله تهران ، اصفهان ، شیراز ,  زاری عناوین تخصصی در شهرهای مختلفبرگ

گاهی را با لطف خداوند بندرعباس ، کیش و ... توانسته است بیش از یکصد عنوان نمایش

 برگزار نماید . 

 

 اطالعات تماس ستاد برگزاری نمایشگاه جهت رزرو غرفه و اطالعات تکمیلی 

  660-63366666)ده خط (  660-63396663تلفن های تماس : 

 660-63396663فکس :

 66630863666همراه : 

 www.sayaco.ir وب سایت : 

  info@ sayaco.ir ایمیل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayaco.ir/
http://www.sayaco.ir/
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