
 

 

 زمان بندی برگزاری نمایشگاه جدول 

 را نشان می دهد.  نمایشگاهبرنامه زمان بندی برگزاری ( 1)جدول 

 مالحظات تاریخ عنوان ردیف 
 عملیات ثبت نام، جانمایی و اخذ مجوز ها

 1401/ 08/ 30 آخرین مهلت ثبت نام  1

)بدیهی است ثبت  آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه ارسال فرم های مرتبط

نام در آخرین لحظات فرصت انتخاب فضای مناسب و جانمایی عالی را از  

 شرکت خواهد گرفت (. 

 1401/ 08/ 30 تاییده غرفه سازی  2
آخرین مهلت ارسال فرم های تاییده غرفه سازی از واحد فنی شرکت برگزار  

 کننده و نمایشگاه و دریافت مجوزهای الزم

 نمایشگاهعملیات اجرایی  

4 

 تحویل سالن  

معرفی شده از سوی  غرفه ساز  به

 نمایشگاه 

04 /09 /1401 

 8:00ساعت شروع:  

 16:00ساعت پایان:  

 و ورود کاال  یغرفه ساز   اتیشروع عمل •

 و براساس پلن نمایشگاه    کنندههماهنگی برای تحویل با هماهنگی برگزار    

 می باشد 

5 
 تحویل سالن به سایر غرفه سازان 

 ورود کاالو        

06 /09 /1401 

 08:30ساعت شروع:  

 20:00ساعت پایان:  

 عملیات غرفه سازی  •

دارد    فتراکیل  ایو    لیبه جرثق  ازیکه ن  نیآالت سنگ  نیورود کاال و ماش •

 فتراک یو ل  لیو خروج جرثق20:00حداکثر تا ساعت  

 عملیات غرفه سازی و ورود کاال 6

07 /09 /1401 

 08:30ساعت شروع:  

 16:00ساعت پایان:  

   16:00حداکثر تا ساعت    یاتمام کار غرفه ساز •

 سبک و حمل با جک پالت  یکاال ها  ورود •

)الزم به ذکر استتت همزمان ستتازه های استتتاندارد در حال ب تتتن می   •

به بعد،تیم پشتتتیبان برگزارکننده  اادام به موکت    4باشتتد.لذا از ستتاعت  

 استاندارد می کنند(کردن سالن و ب تن غرفه  

 شگاهیاستاندارد نما  یغرفه ها لیتحو •

 در محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی  کارت غرفه داران لیتحو •

7 
 شنبه    سه

 افتتاحیه و روز اول نمایشگاه 

08 /09 /1401 

 16:00ساعت شروع:  

 21:00ساعت پایان:  

 15:30ورود غرفه داران از ساعت   •

 16:00راس ساعت    دکنندگانیورود بازد •

 شگاهینما  هیافتتاح •

   یشگاهیدر مرکز نما  یکارت غرفه داران در محل ستاد اجرا لیتحو •

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی •

8 
 چهار شنبه

 روز دوم نمایشگاه 

09 /09 /1401 

 16:00ساعت شروع:  

 21:00ساعت پایان:  

   15:30ورود غرفه داران از ساعت   •

 16:00راس ساعت    دکنندگانیورود بازد •

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی •

9 
 پنجشنبه

 روز سوم نمایشگاه 

10 /09 /1401 

 16:00ساعت شروع:  

 21:00ساعت پایان:  

 15:30ورود غرفه داران از ساعت   •

 16:00راس ساعت    دکنندگانیورود بازد •

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی •

10 

 جمعه

 چهارم نمایشگاه روز  

 

11 /09 /1401 

 16:00ساعت شروع:  

 21:00ساعت پایان:  

 15:30ورود غرفه داران از ساعت   •

 16:00راس ساعت    دکنندگانیورود بازد •

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی •

 شگاه یحضور در نما  یگواه  میو تقد  هیاختتام  نییآ •

 و خروج کاال   هیتخل 11
12 /09 /1401 

 09:00ساعت شروع:  

 خود ساز   یغرفه ها  بیتخر •

 ی سبک و اابل حمل با چرخ دست  یکاال ها  خروج •
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به داخل سالن ها   13:00از ساعت    یبار   یها   نیها و ماش  لیجرثق  ورود • 21:00ساعت پایان:  

 ی ریبارگ   یبودن به دربها  کینزد  بیبه ترت

 اتمام  -  و خروج کاال  هیتخل 12

13 /09 /1401 

 09:00ساعت شروع:  

 21:00پایان:  ساعت  

 خود ساز  یغرفه ها  بیتخر •

 یسبک و اابل حمل با چرخ دست  یکاال ها  خروج •

به داخل ستالن ها   13:00از ستاعت    یبار  یها  نیها و ماشت   لیجرثق  ورود •

 یریبارگ  یبودن به دربها  کینزد بیبه ترت

 باشد.   یم  گانیجهت غرفه داران به صورت را  نگی پارک  ،یشگاهیانجام شده با مرکز نما  دات یالزم به ذکر است با توجه به تمه •

سالن ها شروع شده و به    یاست با توجه به مکان غرفه از ابتدا   شگاهیبه داخل سالن نما  یبار   یها   نیورود ماش  ازمندیکه ن  نیسنگ  یکاالها   ورود •

فقط با حضور م ئول غرفه و پس از گرفتن    نیو ورود ماش  باشدیها مورد ابول نم  نی بابت ورود زود هنگام ماش  یو اعتراض  ردیپذیصورت م  بیترت

 .   باشدیم  ریامکان پذ  مشهد  یشگاهیم تقر در مرکز نما  ییورود از ستاد اجرا  رمف

 


