
 

 
 

 دوبی 2020اکسپو 

 پیوند افکار، خلق آینده

 (!ترین رویدادی که هنوز در ایران ناشناخته استجهانیاکسپو؛ )
******************************************************************************************************* 

-هانی فرهنگ، هنر، تمدن و توسعه اقتصادی ملتسال سابقه، بزرگترین رویداد ج 170اکسپو با  

 شود.سال یکبار در یکس از شهرهای توسعه یافته جهان برگزار می 5هاست که هر 

در هایدپارک  1851در با محتوای معماری المللی دنیا تحت عنوان اکسپو، نخستین نمایشگاه بین 

درایت، هوشمندی و برگزار شد که اتفاقاً ایران هم با « صنعت برای همه ملل»لندن و با شعار 

، عالوه بر معرفی متر مربع 92به مساحت  پاویونیدر  وامیرکبیر در آن حضور پیدا کرد  دوراندیشی

را در معرض  خشکبارفرش، صنایع دستی، کاشی و انواع  هنر معماری ایرانی، محصوالتی همچون

 .کنندگان گذاشتدید بازدید

اند. سال گذشته بوده 170اکسپوها محل رونمایی از بزرگترین دستاوردهای بشر در طول تاریخ  

 1900ماشین دیزل ) فیالدلفیا(، 1876لندن(، ماشین تایپ ) 1851نظیر معرفی دستگاه تلگراف )

 نیویورک( و.... 1964ون رنگی )تلوزی پاریس(،

ها و تاکسی پرنده دبی قرار است از نسل جدید اینترنت پرسرعت توسط چینی 2020در اکسپو  

 شرکت اوبر رونمایی شود.

موضوع اکسپو  مثال: یابد. به عنوانشان بازتاب میرسالت و مأموریت اکسپوها در شعارهای سال 

انسان، طبیعت و »هانوفر آلمان،  2000لیسبون پرتقال، آب و اهمیت آن بود و شعار اکسپو  1998

شهر »شانگهای چین،  2010 ، در اکسپو«خرد طبیعت»آیچی ژاپن،  2005شعار اکسپو  ،«تکنولوژی

 2020اکسپو  و در« تغذیه زمین، انرژی برای حیات»، 2015 میالن اکسپو ، در«بهتر، زندگی بهتر

   است.« پیوند افکار و خلق آینده»دوبی 

هکتار میزبان  450کشور جهان در فضایی به مساحت  195دوبی بیش از  2020در اکسپو  

 بازدیدکنندگان اکسپو خواهند بود.

میلیوم بازدیدکننده از سراسر جهان از این رویداد بازدید کنند  25شود که در حدود بینی میپیش 

 خود یک رکورد بزرگ است.که در نوع 

 



 

 

 

 دوبی 2020اد جهانی اکسپو تولید محتوا و معرفی صنایع برجسته ایران در روید -1

 در طول برگزاری اکسپو B2Bهای تخصصی های تجاری و برگزاری نشستاعزام هیأت -2

گذاری خارجی در ایران در های سرمایهبرگزاری همایش بین المللی معرفی فرصت -3

 دوبی 2020رویداد جهانی اکسپو 
 

 ایران های صنعت پاویونبرنامه مشارکت در تولید محتوای غرفه -1

 (1401 نیتا  فرورد  1400ماه   )از مهرماه  6 اکسپو یمدت زمان برگزار

 ایتالیو ا ، اسپانیا، دوبیفرانسه رانیا ونیپاو گانیهمسامهمترین 

 متر مربع  25  پاویون ایران 4غرفه شماره 

 متر مربع 50  پاویون ایران 6غرفه شماره 

 هولوگرام در هر ماه 14 حداکثر هاغرفه وینتراکتیا های تعداد هولوگرام

 در هر ماه نیدورب 16حداکثر  4غرفه  هایویوفایندر هاینیتعداد دورب

 نمایشگر در هر ماه 14حداکثر  6غرفه  LCD یهانمایشگرتعداد 

 



 

 

 بها  )دالر( (cm) ابعاد مدت زمان فناوری نحوه معرفی ردیف

 Interactive hologram هولوگرام تعاملی 1
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 20*  20 ساعت در ماه View finder & LCD 60 شرکت تصویریمحتوای پخش  2
 500*400 ساعت در ماه 12 پاویون ایرانB2B در اتاق ویژه  اختصاصی B2Bبرگزاری نشست  3
 شرکتمعرفی پخش تیزر  4

 هیأت B2B  در محل نشست

 )ضیافت شام( 

  و در طول برگزاری نشست

  دقیقه 2

 - - نصب استند شرکت  5

 - دقیقه 10 دیرعاملسخنرانی مامکان  6

 - - شرکت CDو یا  USB، توزیع کاتالوگ 7

 - - B2B استقرار پرچم حامی در اتاق 8

  قهیدق B2B 15در اتاق  شرکتمستندسازی از  9

 - ساعت TP HOME 360بر روی سایت اکسپو  عاملو سخنرانی مدیرپیام  ،درج شعار 10

 - ساعت TP HOME 360های مجازی در شبکه ها و تیزر شرکتبازتاب تصاویر، فیلم 11

 هولوگرام 3برای مشارکت کنندگان در حداقل  دعوت ویژه از مدیرعامل و یک نفر همراه برای حضور در مراسم افتتاحیه اکسپو 12

 

 



 

 

 

 

با هدف روایتی متفاوت از رشد و بالندگی صنعت   the sense of Iran( با نام محتوایی 6و  4های صنعت ایران )غرفه

سپو یعنی  شعار اک شته تا به امروز و با الهام از  ستانی در تونل  پیوند افکار و خلق آیندهو تجارت ایران از گذ به نمایش دا

شده وزمان می سان آغاز  شکوفایی هنر و  پردازد که با خلقت ان سنگ آهن و بعد  شف  ستان، به ک صویرگری ایران با با ت

 .رسدصنعت می

صه  صویری که از تکنولوژی، هنر و ق شت ادوار مختلف به نحوی خالقانه و با گویی بهرهدر این روایت ت ست، گذ مند ا

ید بر شکککل با تلفیقتأک یده شکککده و  به تصککویر کشکک نایع دسککتی،  مایشککی  گیری هویت صککنعتی و هنر صکک هنر ن

(PERFORMANCE از آنچه که ایرانیان در هر دوره تاریخی در صنعت، مس، فوالد و صنایع دستی فاخر داشته اند )

صویر و عطر و حرکات برداری میپرده صدا، نور، ت شکلی نوآورانه و خالقانه همراه با پخش  شود و هنر دیرینه ایرانی به 

ضای غرفه شی در ف سعه شکلگری ها به روایتنمای شوری گیری و تو و  صنعتیبا هنر صنایع مختلف و تبدیل ایران به ک

 .پردازدصنعت هنرمندانه می

 بها  )دالر( (cm) ابعاد مدت زمان فناوری معرفینحوه  ردیف

 View finder & LCD پخش محتوای تصویری 1
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 - - - درج اطالعات شرکت در کاتالوگ سالن 2

 - ساعت TP HOME 360در سایت اکسپو  عاملو سخنرانی مدیرپیام  ،درج شعار 3

 - ساعت TP HOME 360های مجازی در شبکه ها و تیزر شرکتتصاویر، فیلمبازتاب  4

 - - های تجاریهیأتB2B های توزیع کاتالوگ شرکت در نشست 5

 - - های تجاریهیأتB2B های در  نشست شرکتاطالعات   CDو  USB عیتوز 6



 

های اینتراکتیو از قابلیت تعامل با بازدیدکننده و چرخش محصول توسط مخاطب برای تماشای ابعاد و هولوگرام -1

 از زوایای مختلف برخوردار هستند. 

 1دیده شده که پروسه ساخت محصول و نمای کارخانه در حدود   LCDدستگاهدر مجاورت هر هولوگرام یک  -2 

 دقیقه در هر ساعت به نمایش درخواهد آمد.

های ارتباطی شرکت شامل: سایت شرکت، کد است که قابلیت اتصال به شبکه Qrهر هولوگرام حاوی یک  -3

های ارتباطی دیگر است و امکان برقراری تماس اینترنتی های مجازی و نیز کاتالوگ و سایر کانالشبکه، اینستاگرام

 سازد.میان مخاطب و واحد تولیدی را فراهم می

به صورت ویژه جهت نمایش محصوالت و  هولوفن می شود 6که هر کدام شامل  فن سقفیهر مجموعه هولو -4

کدی هستند که قابلیت اتصال به  Qrگیرند و حاوی ها مورد استفاده قرار میبرندهای بزرگ در ابعاد سقف غرفه

های سایر کانالهای مجازی و نیز کاتالوگ و شبکه های ارتباطی شرکت شامل: سایت شرکت، اینستاگرام، شبکه

 ارتباطی دیگر را دارد. 

 ایعدر صن تساخت محصوالواحد صنعتی و فرآیند هایی از حاوی فیلم ها، LCDها و  View finderمحتوای  -5

اطالعات بیشتر و به ها شرکت Qrبا اسکن کد تواند مخاطب میو  کندقصه تولید را روایت میمختلف است که با 

های نصب شده  LCDها و  View finderساعت در 30این محتوا  مدیریت شرکت دست یابد.های ارتباطی با راه

 شد.خواهند نمایش داده بار در هر ساعت(  5)ای دقیقه 1به صورت تیزرهای  6 و 4هایدر غرفه

 

 

 

 

 هولوگرام  10 :     های صنعت پاویون ایران برای نمایش در هر ماههای موجود در غرفههولوگرام تعداد حداکثر
 

 

 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی رزرو فضا با ما تماس بگیرید:

 : دبی  2020های صنعت پاویون ایران در اکسپو غرفه بخش محتوایمدیر اجرایی  

 0912 4333394آقای غمگسار:                                             09120920288     :خانم سلمانیان         

 tphome.ir/expo-register                                                                   وب سایت جهت ثبت نام متقاضیان: 

   tphome.ir      نشانی اینستاگرام خانه ترویج تجارت جهانی:                                                                                      

 



 

 

 

 دبی 2020های تجاری به اکسپو هیأت پکیج تورهای اعزام -2

 ویژه مدیران، بازرگانان و صاحبان صنایع

 

 روز( با احتساب هزینه پرواز 4شب و  3) 

BB اتاق نوع نوع پرواز 

1600 $  
 هواپیمایی امارات

     SGL تخته 1هر نفر در اتاق 

         DBL تخته 2هر نفر در اتاق   $ 1350
 

 

 احتساب هزینه پروازروز( با  5شب و  4) 

BB اتاق نوع نوع پرواز 

1820 $  
 هواپیمایی امارات

     SGL تخته 1هر نفر در اتاق 

         DBL تخته 2هر نفر در اتاق   $ 1450

 

 روز( با احتساب هزینه پرواز 8شب و  7) 

BB اتاق نوع نوع پرواز 

2400 $  
 هواپیمایی امارات

     SGL تخته 1هر نفر در اتاق 

         DBL تخته 2هر نفر در اتاق   $ 1750

 

 * پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده مسافر است.

** به دلیل محدودیت ویزای اختصاص یافته برای هر گروه کاالیی، اولویت با زمان ثبت نام است و به دلیل تأکید ستاد 

 باشد.فقط در یک نوبت میسر میاکسپوی دبی، امکان صدور ویزای اکسپو  برای هر شخص، 
 

 ی اکسپوویزااخذ  

 سفر در موعد مقرر(در صورت عدم امکان  امکان استفاده از بلیط هواپیما در زمانی دیگر)با  هواپیمایی امارات شرکت پرواز 

 همراه با صبحانه millennium plazaستاره دولوکس   5هتل اقامت در  

 در دبی )رفت و برگشت هتل به فرودگاه( فرودگاهی ترانسفر 

 روز رفت و برگشت به محل اکسپو دبی( 3) نمایشگاهی ترانسفر 

 یک گشت شهری نیم روزه 

 روز(  3اکسپو )برای  نمایشگاه ورودیه 

 استفاده از کارت تخفیف ویژه شرکت هواپیمایی امارات قابل استفاده در مراکز خرید، مراکز تفریحی و ... 

 و بیمه کرونا یمسافرت بیمه 

 به ایرانبازگشت  یانجام تست کرونا 

 ملزومات بهداشتی)ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی کننده( 

 و مترجم راهنما 

 



 

 

 

  :شامل سفر از قبلدر تهران   تخصصی هایتنشس و آموزشی کارگاه برگزاری 

 با آشنایی امکانات، و هتل معرفی راهنما، معرفی مورد نیاز و ...(، مدارک ،حرکت ساعت ، تاریخ) تور معرفیمعرفی رویداد، 

 چگونگی از رسانی اطالع ،و سفر به امارات  نمایشگاه قوانین و قواعد رسانی اطالع ،(مجازی صورت بهاکسپو ) نمایشگاه محیط

 کشور قوانین خصوص در رسانیآگاهی ضروری، هایمکان و هارستوران به هادسترسی معرفی نمایشگاه، امکانات از استفاده

 در که اییهبنگاه و کشورها اطالعات دادن قرار اختیار در گردد،تلقی  شکنی قانون که اتفاقاتی از جلوگیری جهت امارات

 ... و اندکرده شرکت نمایشگاه

  خارجی همتایان با B2B تخصصی هایبرگزاری نشست 

رسانی سازمان صنایع کوچک و  پایگاه های اطالعهای اعزامی به اکسپو در بازنشر محصوالت و خدمات و هویت شرکت 

 های صنعتی و نیز خانه ترویج تجارت جهانیشهرک

 های اعزامی ایرانی پس از اتمام سفربه شرکت B2Bهای طرف ارائه اطالعات شرکت 

 

 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی رزرو فضا با ما تماس بگیرید:         

 دبی :  2020اکسپو  بهایران  های تجاریاعزام هیأتمدیر اجرایی بخش  

       09372198619     آقای محمد ولی:

 tphome.ir/expo-register وب سایت جهت ثبت نام متقاضیان:                                                                   

 tphome.ir         نشانی اینستاگرام خانه ترویج تجارت جهانی:                                                                                      


