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هدف از برگزاری نمایشگاه

The goals of the exhibition
1) Exchange of information, technology, production of football
equipment and developing the related industries for the purpose
of supporting the domestic production.
2) Providing the latest equipment, technology, achievements,
modern ideas, services, domestic and international products,
and introducing consulting companies and talent scouts
3) Introducing investment opportunities in Iran’s football industry.
4) Consultation with managers, coaches, professors, referees, and
the activist of this field in the form of organizing meetings and
workshops.
5) Introducing the capabilities of the private sector and the
domestic producers of sport products.
6) Providing the engineering capabilities in the field of
consultation, architecture, and building of gyms and stadiums.
7) Football clubs mutual recognition of capabilities, facilities, and
experience in the world football industry in order to reach the
todays football standards

 ساخت لوازم و تجهیزات فوتبال و، تکنولوژی، ) تبادل اطالعات1
توسعه صنایع مرتبط در جهت حمایت از تولید داخلی
،  ایده های نوین، دستاوردها،  تکنولوژی، ) ارائه آخرین تجهیزات2
خدمات و تولیدات داخلی و خارجی در فوتبال و معرفی شرکتهای
مشاور و استعداد یاب بازیکن
) معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فوتبال کشور3
 داوران و،  دست اندرکاران،  اساتید، ) هم اندیشی با مربیان4
فعاالن این بخش در قالب تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی
) معرفی توانمندیهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی5
محصوالت ورزشی
 معماری، طراحی،) ارائه توانایی های مهندسی در زمینه مشاوره6
و ساخت سالن و استادیوم های فوتبال
 امکانات و تجارب،) شناخت متقابل باشگاه های فوتبال از ظرفیت ها7
در صنعت جهانی فوتبال در جهت رسیدن به استانداردهای روز دنیا

اطالعات کلی نمایشگاه

General Information
st

rd

Venue: Imam Khomeini Mosalla, Tehran /Date: 21 to 23 of
November, 2017 / Visiting Hours: 10 am to 7 pm
Exhibition Indoor Space: 10000 square meters

Exhibition Visitors
Officials and managers: Ministry of Sport and Youth, Football
Federation of Iran, National Olympic Committee of Islamic
Republic of IRAN, Iran Football League Organization, Football
Association of Iranian Clubs, International Associations
(FIFA, AFC, UEFA) , Managing Directors, Players, Managers of Football,
Futsal, Beach Soccer, and women’s football Clubs Icons, Different
Sport Medias and Sport Audiences, Investors, and Companies

) مصلی بزرگ امام خمینی (ره،  تهران: محل برگزاری
19  الی10 :  ساعت بازدید/ 1396  آذرماه2  آبان لغایت30 : تاریخ برگزاری
 متر مربع فضای سرپوشیده10000 : مساحت تحت پوشش نمایشگاه

بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 کمیته ملی، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان: مسئوالن و مدیران
 نهادهای بین المللی،  اتحادیه فوتبال باشگاه ها،  سازمان لیگ،المپیک
 بازیکنان و مربیان و پیشکسوتان، ) مدیران عاملFIFA , AFC , UEEA (
 رسانه های،  فوتبال ساحلی و فوتبال بانوان، فوتسال،باشگاه فوتبال
،مختلف ورزشی و روزنامه های کثیراالنتشار و مخاطبان ورزشی کشور
 شرکت ها و موسسات سرمایه گذار،سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی

Opening Ceremony

مراسم افتتاحیه

November 21, 2017 – 10 am

1396  آبان ماه30  مورخ10 ساعت

Our Strategy to Attract Audiences

تدابیر ما در راستای جذب مخاطبین جهت بازدید

Informing through mass media, advertising in wide circulated
newspapers, banners and billboards, posters, sending
invitations to specialists, managers, domestic and international
investors of football , sending text messages, advertising on the
main public and private, expert and special football medias and
web sites of Iran, organizing meetings and consultations with
sport experts

 آگهی در روزنامه های،اطالع رسانی گسترده در رسانه های جمعی کشور
 توزیع،  نصب پرتابل و بنر های تبلیغاتی در سطح شهر،کثیراالنتشار
 مدیران و سرمایه گذاران بخش، ارسال دعوتنامه به متخصصین،پوستر
 تبلیغات بر روی پایگاه های، ارسال پیامک، فوتبال داخلی و خارجی
اطالع رسانی دولتی و بخش های خصوصی اصلی کشور و تخصصی
 تشکیل جلسات و مشاوره با کارشناسان مجرب ورزشی،فوتبال

Important Dates
Registrations start time: July 23, 2017
Deadline for sending information to be printed in the exhibition
book: November 5, 2017
Deadline for book and registration: November 5, 2017
Booth delivery to exhibitors planning to build their booths:
November 19, 2017
Space booth delivery to exhibitors: November 20, 2017
Deadline for check-out: November 24, 2017

Exhibition Secretariat
Arka Hamayesh Pars Exhibition Company (Expo Pars)
Address : Expo Pars building – 27 Bastami Street, North
Sohrevardi Avenue, Tehran, Iran
Tel : +98 ( 21 ) 88 54 88 45 - 49 / Fax : +98 ( 21 ) 88 51 14 53
www.expopars.com / www.footexpo.ir / info@expopars.com

تاریخ های مهم نمایشگاه
1396/05/01 : زمان شروع ثبت نام
1396/08/14 آخرین مهلت ثبت نام و انتخاب غرفه
مهلت ارسال اطالعات به آدرس اینترنتی جهت چاپ در کتاب
1396/08/14 نمایشگاه
زمان تحویل فضا به مشارکت کنندگانی که خود راسا اقدام به غرفه
1396/08/28 سازی خاص خواهند نمود
زمان تحویل غرفه به مشارکت کنندگانی که از غرفه استاندارد نمایشگاه
1396/08/29 استفاده خواهند نمود
1396/09/03 آخرین زمان تخلیه فضای نمایشگاه

دبیرخانه
بالـاترازخـیابانشهـیدقنـدی،خـیابانسهروردیشمالی،تـهران:آدرس
 سـاخـتمان اکـسـپـوپـارس27  پلـاک، ( پالیزی ) کــوچه بسطـامی
) E X P O P A R S ( شـرکـت آرکـا هـمـایـش پـارس
+98 ) 21 ( 88 51 14 53 :  فاکس+98 ) 21 ( 88 54 88 45 - 9 : تلفن
www.expopars.com / www.footexpo.ir / info@expopars.com
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بخش های
مرتبط به نمایشگاه

برنامه های جانبی

SIDE PROGRAMS
Organizing workshops in different fields, including: Women

: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف شامل

football development / Methods and management training

 ) توسعه فوتبال بانوانa
 ) روش ها و مدیریت آموزش باشگاه ها و توسعه مدیریت باشگاه هاb
 بازاریابی ورزشی، حقوقی، درمانی، ) برگزاری دوره های آموزشی پزشکیc
 ) حرفه ای سازی باشگاههای فوتبالd

and management development of clubs / Holding medical,
therapy, legal educational, and sport marketing courses /
Professionalization of football clubs
Sport panel

 ورزشیPANEL

Inviting international guests

دعوت از مهمانان خارجی

Introducing new ideas sector in football

معرفی بخش ایده های نو در فوتبال

Rewards for top companies and booths

جایزه به شرکت ها و غرفه های برتر
برگزاری مسابقه بین بازدیدکنندگان و اهدای جایزه

Holding special ceremonies (1 for each day)

انتخاب بهترین مقاله و اهدای جایزه

Organizing a game between the visitors and giving rewards

 چهره های ماندگار فوتبال و شرکت های مشاور و استعداد یاب بازیکن،معرفی نخبگان

Selecting the best article and giving reward
Introducing the everlasting icons and elites, consulting companies,
and talent scouts
EXHIBITORS GROUP
Premier League and First Division League Clubs of Football,
Futsal and Beach Soccer
Producers and importers of sport shoes
Producers and importers of sport balls
Producers and importers of gym equipment
Producers and importers of medical supplements
Producers and importers of sport equipment and electronic
devices
Producers and importers of sport floor covering and artificial turf
Manufacturers and importers of football video games
Manufacturers and importers of sport medical equipment
Manufacturers and importers of football equipment
Construction, architectural and civil engineer contractors of
stadiums and gyms builders
Investor companies in sport field
Supporters of trade, financial, and economic Associations and
institutions
Sport medias
Producers and importers of sport clothing
Schools and academies of football
Introduction of authors and publications of football
Active companies in the field of green space and environment
Domestic and international agencies of players and managers
transfer
Manufacturers and importers of training equipment of football,
futsal, and beach soccer
Consulting companies and talent scouts

گروه مشارکت کنندگان در نمایشگاه
 فوتسال و فوتبال ساحلی،باشگاه های لیگ برتری و دسته اول فوتبال
شرکت های تولیدکننده و واردکننده کفش های ورزشی
شرکت های تولیدکننده و واردکننده توپ های ورزشی
شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات بدنسازی
شرکت های تولیدکننده و واردکننده مکمل های دارویی
شرک های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و عالئم الکترونیکی ورزشی
شرکت های تولیدکننده و واردکننده کفش پوش و چمن مصنوعی
شرکت های سازنده و واردکننده بازی های رایانه ای فوتبال
شرکت های سازنده و واردکننده تجهیزات پزشکی ورزشی
شرکت های سازنده و واردکننده تجهیزات فوتبال
 پیمانکاری معماری و مهندسی سازنده سالن و استادیوم های فوتبال،شرکت های ساختمانی
شرکت های سرمایه گذار در زمینه ورزشی
 مالی و اقتصادی حامی فوتبال،سازمان ها و نهادهای تجاری
رسانه های ورزشی
شرکت های تولیدکننده و واردکننده البسه ورزشی
آکادمی ها و مدارس فوتبال
معرفی نویسندگان و ناشرین ورزشی فوتبال
شرکت های فعال در زمینه فضای سبز و محیط زیست
آژانس های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی
 فوتسال و فوتبال ساحلی،شرکت های سازنده و واردکننده تجهیزات تمرینی فوتبال
شرکت های مشاور و استعدادیاب بازیکن
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فـرم مشـارکـت
نام مدیرعامل

نام کـامل شرکـت
زمیـنهفـعـالـیت
آدرس

تلفن/فاکس

پست الکـترونیک

سـایت

نام و نام خانوادگی مسئول غرفه

تلفن/همراه

شـرح
غـرفه

شماره
غـرفه

فضــــای
مـورد نیـاز

بهاء به ازاءمتر مربع

مبلغ قابل پرداخت

ساخت و آماده سازی نمایشگاه

شرکت کننده چنانچه خود رأساً اقدام به ساخت غرفه نماید باید نقشه های ساخت غرفه را  30روز قبل از گشایش
نمایشگاه به برگزار کننده تحویل دهد .همچنین موظف است نسبت به معرفی سازنده غرفه خود به برگزار کننده

غرفـهریالی
سرپوشیده

 2 /700 /000لایر

غرفـهریالی
فضـای باز

 1 /700 /000لایر

غرفه ارزی

 250یورو

اقدام نماید و بعد از تأیید برگزار کننده و پرداخت چک تضمین  %50هزینه مشارکت در نمایشگاه به عنوان ودیعه

به برگزار کننده برای تخلیه غرفه و سالن اقدام به ساخت نماید .کلیه عملیات اجرایی چیدن کاال و آرایش و آماده
سازی غرفه ها باید  24ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه وسایل اضافی و صندوق های خالی

از محوطه نمایشگاهی خارج گردد .شرکت کننده مکلف است خسارت وارده به تجهیزات غرفه و سالن یا محوطه
نمایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان به برگزار کننده پرداخت نماید .برگزار کننده نظافت کلی نمایشگاه را بر عهده

خواهد داشت .شرکت کنندگان مسئول نظافت غرفه های خود می باشند که همه روزه بایستی قبل از شروع
ساعت بازدید انجام گیرد.

بیمه و اقدامات ایمنی

مبلغ کل قابل پرداخت ( لایر )

شرکت کنندگان مسئول اتفاقات و تصادفات وارده به کارکنان خود و یا شخص ثالث هستند و برگزار کننده در

این مورد تعهدی ندارد .شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیای قابل اشتعال از قبیل جعبه و کارتن های خالی

خدمات نمایشگاهی

 )1به ازای هر  12متر مربع  :غرفه بندی ،پیشانی نویسی غرفه ،یک عدد پریز،

روشنائی ،یک میز و دو عدد صندلی  ،موکت ،پذیرایی ناهار و عصرانه ،کارت
دعوت ،کارت پارکینگ و لوح یاد بود.

 )2یک صفحه آگهی و یک صفحه اطالعات رنگی تمام صفحه در کتاب ویژه

نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی

و وسایل بسته بندی را از محل سالن های نمایشگاه خارج و از نگهداری آنها در مسیر کابل های برق و پشت
پانل ها اکیداً خودداری نمایند .به منظور نگهداری این قبیل اجناس از طرف برگزار کننده مکانی در نظر گرفته

خواهد شد .در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده مانند  :جنگ ،زلزله ،سیل ،طوفان ،آتش سوزی که منجر به
لغو یا تغییرات زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر

هزینههای انجام شده مسترد خواهد شد .شرکت کنندگان مسئول حفظ و نگهداری اقالم نمایشی کاالها و

وسایل خود می باشند و ضروری است غرفه ها و کاالهای نمایشی و وسایل و لوازم شخصی کارکنان خودرا در
مقابل آتش سوزی و اتفاقات ،تصادفات و سایر خطرات بیمه نمایند.

نحوه پرداخت

لطفاً  %100مبلغ هزینه مشارکت طی چک  /حواله شماره ............................... :
مورخه  13 ....... / ....... / ....... :به حساب جاری 4 4 0 4 9 0 2 6 5 0

بانک ملت شعبه بهار جنوبی واریز و به همراه این فرم به دبیرخانه نمایشگاه به

نشانی زیر تحویل گردد .

تخلیه فضای نمایشگاهی و تحویل سالن ها به برگزار کننده

جمع آوری و بسته بندی کاالهای مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه انجام گیرد .چنانچه
شرکت کننده نتواند ظرف مدت تعیین شده غرفه را تخلیه نماید برگزارکننده مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری

کاال و سیستم غرفه بندی نخواهد داشت .در صورت عدم تخلیه و تحویل به موقع غرفه برگزار کننده مجاز
است نسبت به تخریب غرفه و جابجایی کاالها اقدام نماید .بدیهی است هزینه تخریب غرفه و جابجایی

دبیرخانه نمایشگاه

کاالها و سایر هزینه هایی که برگزارکننده از این بابت متحمل می گردد از شرکت کننده دریافت خواهد کرد.

آدرس  :تـهران  ،خـیابان سهروردی شمالی  ،بالـاتر از خـیابان شهـید قنـدی

در صورتیکه به هر علت از خروج کاالی شرکت کنندگان جلوگیری شود به کاالها هزینه انبارداری تعلق می گیرد.

فاکس +98 ) 21 ( 88 51 14 53 :

پس از یک ماه به نفع برگزارکننده ضبط خواهد شد و در صورتی که ارزش رسمی اجناس ضبط شده کمتر از

( پـالـیـزی ) کــوچـه بسطـامی  ،پـلـاک  27ســاخـتمان اکــسـپـوپـارس
تلفن +98 ) 21 ( 88 54 88 45 - 9 :

کاالهای مورد نمایش

شرکت کنندگان مجاز به نصب هیچ گونه تبلیغ ،تابلو و نوشته بر روی دیوارهای

در صورتی که شرکت کننده به موقع جهت رفع اختالف تسویه حساب یا خروج کاالها اقدام نکند کلیه کاالها
هزینه های مربوط و خسارات وارده باشد برگزار کننده می تواند نسبت به دریافت ما به التفاوت آن اقدام نماید.

خدمات

سالن و خارج از محوطه غرفه خود نمی باشند .نمایش یا عرضه کاالهایی که

درج نام و مشخصات شرکت کنندگان و شرح کاال و فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و

مسئولیت حفظ و نگهداری کاال از هنگام ورود تا خروج آن از محوطه نمایشگاه

شرکتکنندگانملزمبهارائهبهموقعاطالعاتومشخصاتخودبههردوزبانفارسیوانگلیسیبهطورکاملمیباشند.

مخالف و معارض با شئونات نظام جمهوری اسالمی ایران باشد ممنوع است.

در طول ساعت کار و باز بودن سالن و بازدید از نمایشگاه بر عهده شرکت

کنندگان است اما در خارج از ساعات مذکور حفظ و نگهداری کاال بر عهده
برگزارکننده می باشد .شرکت کنندگان ملزم به جبران نوع خسارت احتمالی

انگلیسی بر عهده برگزار کننده بوده و بصورت رایگان انجام خواهد شد  .به منظور گردآوری مجموعه ای پربار و مفید ،

انصراف

انصراف شرکت کننده از نمایشگاه تا پیش از  45روز قبل از افتتاح نمایشگاه با کسر  %50از کل مبلغ پرداختی

ناشی از نمایش عملی کاالها و ماشین آالت خود به تشخیص مقامات ذیصالح

مجاز می باشد .در صورت انصراف در طول  45روز کمتر از افتتاح نمایشگاه ،هیچ گونه وجهی به مشارکت

بازدید از نمایشگاه جهت پاسخگویی به سواالت و مراقبت از اموال الزامی

اینجانب  .....................................مدیرعامل  /نماینده تام االختیار شرکت ................................با رویت

می باشند .حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنها در طول ساعات

بوده و رعایت حجاب اسالمی مسئولین غرفه با شرکت کنندگان می باشد.

کننده مسترد نخواهد شد.

و اطالع کامل از کلیه شرایط و قوانین قرارداد “ نمایشگاه بین المللی فوتبال  ،صنایع و تجهیزات وابسته”

بدینوسیله ضمن پذیرش قوانین و مقررات و شرایط عمومی که تنظیم گردیده ،خود را ملزم به اجراء
کامل آن می نمایم.

برگزار کننده :
تاریخ :
سمت :
مهر و امضا ء :

مشارکت کننده :
تاریخ :
سمت :
مهر و امضا ء :
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اسپانسری
ویژه

1

درج آرم شرکت در کارت های دعوت بازدید نمایشگاه

2

درج آرم شرکت در پوستر نمایشگاه

3

درج آرم شرکت بر روی تابلوهای راهنمای نمایشگاه

4

درج آرم شرکت در کتاب ویژه نمایشگاه

5

درج آرم شرکت در آگهی های روزنامه ای و دیگر جراید

6

درج آرم شرکت حامی بر روی کارت شناسایی

7

درج آگهی در قسمتی از پشت جلد کتاب ویژه نمایشگاه

8

ارائه  DVDفیلم و عکس نمایشگاه به شرکت حامی

9

لینک مستقیم به سایت شرکت حامی در وب سایت نمایشگاه

10

نصب استند تبلیغاتی شرکت حامی در محل برگزاری نمایشگاه

11

نصب تابلوی تبلیغاتی در سالن افتتاحیه

12

درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه

13

اختصاص یک غرفه در نمایشگاه به مساحت

14

تقدیر از شرکت حامی در مراسم افتتاحیه

15

اهدای لوح تقدیر و تندیس به شرکت حامی

16

درج آرم شرکت حامی بر روی لوح یادبود

17

درج آرم شرکت حامی بر روی بلبوردهای تبلیغات محیطی

رده ویژه  800/000/000 :ریال

رده طال  400/000/000 :ریال

 32متر مربع

طالیی

 24متر مربع

نقره

 12متر مربع

رده نقره  400/000/000 :ریال

ً
لطفا با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
برای اسپانسری

