
جشنواره، تیونینگ، تجهیسات جانبی، قطعات و 
خــودرو و هوتــورسیـــکلـتلـوازم هصـرفی   

IRANTUN 2020 



برج میالد تهران                  1399مرداد  17تا  14  



IRANTUN2020  نگاهدر یک 

جطٌَارُ، تیًَیٌگ، تجْیشات جاًبی، قطؼات : ػٌَاى•

 هَتــَرسیـــکلـتٍ لـَاسم هػـزفی خــَدرٍ ٍ 

 1399هزداد 17تا 14 بزگشاریسهاى •

 21:30الی  11:00 ساػات باسدیذ•

سایت ًوایطگاّی بزج هیالد  هکاى بزگشاری•

 بزًاهِ ساساى هیْي هَسسِ  بزگشاركٌٌذُ

سایت ًوایطگاّی بزج هیالد تْزاى، : بزگشاریستاد •

   Dطبقِ دٍم سالي 

   88069188: تلفي•

 88069086دٍرًگار  •

  www.barsam.org: پایگاُ ایٌتزًتی•
 



 تاریخ های ههن

 1399/04/30 ثبت ًامآخزیي هْلت 

 1399/05/02 آخزیي هْلت تکویل فزم كتاب ٍ غزفِ داراى

 1399/05/05 آخزیي هْلت ارائِ طزح ٍ هؼزفی پیواًکار غزف خَدساس

 1399/05/11 تحَیل سهیي بزای ساخت غزف خَدساس

 1399/05/12 تحَیل غزفِ بزای چیذهاى غزف پیص ساختِ

 1399/05/13 (20:00ساػت )آخزیي هْلت تکویل غزفِ 

 1399هزداد  14 (11:30ساػت)جطٌَارُ افتتاح رسوی 

 1399هزداد   17 (21:00ساػت )جطٌَارُ خاتوِ 

 1399/05/18 (19:00ساػت )آخزیي هْلت جْت تخلیِ غزفِ 



سالن های محل برگزاری  



 هحورهای و هوضوعات جشنواره

 ٍ رٍضٌاییچزاؽ •
 هکول سَخت ٍ رٍغي هَتَر•
 خَضبَكٌٌذُ ّا ٍ سیستن تَْیِ•
 لَاسم یذكی ٍ قطؼات•
 یخچال خَدرٍ•
 سپز ٍ فالپ•
 تَدٍسی ٍ كفپَش•
 غٌذلی ٍ رٍكص•
 ضذاضؼِضیطِ ّای دٍدی ٍ •

تیونینگ و لوازم جانبی  
 غَت ٍ تػَیز اتَهبیل•
 ردیاب ٍ دسدگیز•
سیستن ّای راّبزی ٍ ًظارت •

 تػَیزی
 ًزم افشار ّا ٍ اپلیکطي ّای هزتبط•
 كالچ اتَهاتیک ٍ كزٍس كٌتزل•
 بذًِ ٍ رًگ•
 باطزی ٍ هٌبغ تغذیِ•
 ریٌگ ٍ الستیک•
 كوک فٌز ٍ تٌظین ارتفاع  •



 هحورهای و هوضوعات جشنواره

 
 هکاًیشُپاركیٌگ •
 ایوٌیكالُ ٍ البسِ •
 ّای كٌتزلیاتَهبیل •
 جؼبِ ابشار ٍ كوک ّای اٍلیِ•
 ّا ٍ تؼویزگاُ ّاكارٍاش •
 گاراًتی ٍ خذهات پس اس فزٍش•
 سیارخَدرٍ بز ّا ٍ اهذاد •
 خَدرٍ ٍ هَتَرسیکلت ّای كالسیک•
 خَدرٍ ٍ تجْیشات آفزٍٍد•
ٍسایل ًقلیِ اهذادی ٍ تجْیش ضذُ بزای •

 خاظهػارف 

وسایل نقلیه سفارشی و خدمات عمومی    
 

 هزاكش هؼایٌِ فٌی•
 هزاكش لیشیٌگ ٍ هؼاهالت•
 ٍ ًطزیات تخػػیهجالت •
 ضزكت ّای هطاٍر تبلیغات ٍ اطالع رساًی•
آهَسضگاُ ّا ٍ هزاكش آهَسش هْارت ّای فٌی ٍ •

 حزفِ ای
هَسسات فؼال در سهیٌِ استاًذاردّای داخلی ٍ •

 بیي الوللی
 باًک ّا، بیوِ ّا ٍ هَسسات هالی ٍ اػتباری•
 تجار ٍ باسرگاًاى•
 تزخیع كاراى هؼتبز ٍ دست اًذركاراى اهَر گوزكی•
 حقَقیهَسسات ثبتی ٍ •



معرفی آخریه دستايردَا در زمیىٍ 
 سیستم َای صًتی ي تصًیری خًدري



 خًدري َای اسپرت شدٌ ي خاص



ريومایی از کلکسیــًن وفیس خًدريَا 
 ي مًتًرسیکلت َای کالسیــک



کىترلی کًچکَای رالی ماشیه   



 ومایش يسایل وقلیٍ خدماتی

 آمبوالنس    پلیس     امداد     خودروبر      آتش نشانی



 برنامه روزانه جشنواره و ساعات بازدید

 هَضَع ساػت

 سالي بِ داراى غزفِ ٍرٍد 10:30

 باسدیذكٌٌذگاى پذیزش 11:00

 تخػػی ّای دٍرُ ٍ ّا كارگاُ بزگشاری 13:00

 خَدرٍ ای حزفِ غَت ّای سیستن تست 17:00

 ٌّزی ّای بزًاهِ 21:00

 ّا سالي پلوپ 21:50

 كطی قزػِ ٍ هسابقِ 22:00



 هم اینک برای بازدید یا رزرو غرفه اقدام کنید
www.barsam.org 


