
 
  

 آ/م/456/99
14/02/1399 

 ندارد

 

 شرکت محترم

 با سالم؛

های کلی نظام در خصوص اهمیت امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی در راستای به انجام رسانیدن این مهم،  احتراماً با توجه به سیاست

داخل کشور و استقالل در زمینه تأمین مواد پروتئینی کشور معطوف داشته و تأمین گوشت قرمز کشور تمام همت و تالش خود را جهت تولیدات 

 های خود قرار داده است. را در به عنوان یکی از اهداف اصلی فعالیت

تر دنیا سیاست افزایش تولید به همین منظور، وزارت جهاد کشاورزی از طریق تقویت نژادهای بومی دام سبک و اصالح نژاد در تعامل با نژادهای بر

 میلیونی ایران اجرایی نموده است. 80و راندمان واحدهای پرورشی، گوشتی و شیری کشور را به منظور تأمین گوشت قرمز جمعیت 

جشنواره ی و الملل نمایشگاه بیننخستین »سیما در نظر دارد  معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد با همکاری شرکت نمایشگاهی آواابتکارمه

 برگزار نماید. المللی تهران شهر آفتاب های بین محل نمایشگاه در جاری ماه سال آبان 6-9تاریخ  را در« ملی گوسفند و بز

طور  به دهندگان گوسفند و بز ایران، اعم از نژادهای موجود به همراه خصوصیات و راندمان تولید هر نژاد های پرورش در این نمایشگاه، توانمندی

بندی محصوالت لبنی،  آالت صنایع تولیدی و پرورشی، بسته های مورد نیاز، ماشین ، تمام اجزای چرخه تأمین خوراک، داروها و واکسنمستقل

کننده اسپرم و تلقیح مصنوعی، نژادهای برتر دنیا از تولیدکنندگان دارای  های عرضه های عرضه محصوالت دامی شرکت بندی گوشت، شرکت قطعه

 روز به نمایش عموم مردم و متخصصان خواهند گذاشت. 4انی آخرین محصوالت و تکنولوژی های خود را در مدت شهرت جه

در سطح کارشناسان و تولیدکنندگان، های صنعت دام سبک کشورو  پتانسیل المللی، نمایش هدف از برگزاری این رویداد در سطح ملی و بین

و به روزرسانی اطالعات متخصصان از آخرین دستاوردهای پرورشی در این زمینه است. از دیگر  نمایش آخرین دستاوردهای این صنعت در داخل

 ها عنوان سمینار علمی و آموزشی اشاره نمود. توان به برگزاری ده های جنبی این نمایشگاه، می برنامه

ن، به انتخاب و معرفی نژادهای برتر بومی ای موازی و در کنار آ  زمان با برگزاری این نمایشگاه، جشنواره الزم به ذکر است هم

 .پردازد و تولیدکنندگان نژادهای برتر معرفی خواهند شد ایران می

ویج و این رویداد با همکاری معاونت امور دام، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مرکز اصالح نژاد دام کشور، سازمان تر

های  های کشاورزی دام سبک کشور، اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور و اتحادیه مرکزی تعاونی کزی تعاونیآموزش کشاورزی، اتحادیه مر

 کشاورزی دامداران ایران برگزار خواهد شد.

بی را جهت اندرکاران صنعت دام، مکان و فرصت مناس ها، مؤسسات، کارشناسان و متخصصان و تمام دست تواند برای شرکت علیهذا، این رویداد می

سیما ضمن دعوت از آن شرکت محترم برای حضور در  آورد. بدین منظور، شرکت آواابتکارمه فراهم می B2Bتبادل اطالعات، بازاریابی و جلسات 

نظر های جانبی دیگرِ مد  این نمایشگاه جهت معرفی محصوالت، آمادگی خود را جهت همکاری و هماهنگی در خصوص رزرو غرفه، سمینار و برنامه

 نماید. آن شرکت محترم، اعالم می

اقدامات الزم را به عمل آورده و مراتب  15/04/1399لذا، با توجه به محدود بودن فضای نمایشگاهی، خواهشمند است نسبت به رزرو غرفه تا تاریخ 

 مندی حاصل گردد. محترم باشیم و رضایت گوی اعتماد آن شرکت نقص؛ پاسخ رسانی کامل و بی را به این شرکت اعالم فرمایید. باشد که با خدمت

 

 با تشکر

 رسانی ستاد اطالع
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باشد: فضای نمایشگاهی اختصاص یافته به شرح ذیل می  

 هزینه هر مترمربع )ریال( مشخصات ابعاد متراژ )مترمربع( گرید ردیف

1 A 35 5×7 روبروی مانژ –دو طرف باز    3.250.000 

2 B 35 5×7 روبروی مانژ –یک طرف باز    2.950.000 

3 C 169 13×13 جزیره –طرف باز  4   2.850.000 

4 D 35 5×7  2.850.000 دو طرف باز 

5 E 35 5×7  2.750.000 یک طرف باز 

 

های اسپانسری به شرح زیر است: و هزینه  

های  نامه استندها، گواهیهای دعوت،  ریال )درج آرم و لوگو در تمامی پوسترها، کارت 000,500.000,1 اسپانسر طالیی .1

 های مجموعه تحت پوشش حضرتعالی( دقیقه درخصوص فعالیت 30صادره، در باالی صفحه امکان سخنرانی به مدت 

های دعوت، استندها، در پایین صفحه امکان  ریال )درج آرم و لوگو در پوسترها، کارت 000,000,1.000 ای اسپانسر نقره .2

 های مجموعه تحت پوشش حضرتعالی( فعالیت دقیقه درخصوص 20سخنرانی به مدت 

های دعوت در پایین صفحه امکان سخنرانی  ریال )درج آرم و لوگو در پوسترها، کارت  000,000,800 اسپانسر برنزی .3

 های مجموعه تحت پوشش حضرتعالی( دقیقه درخصوص فعالیت 15

ت های دعوت را دارند، هر کدام مبلغ در پایین صفحه پوستر و کار درج لوگو و آرمهایی که تمایل به   شرکت .4

 باشد. ریال می 000,000,300

 

 


