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ــگاهی معرفی فضاهای  مرکز نمایش

1- مرکز نمایشگاهی برج میالد تهران در فضایی به مساحت تقریبی 10.000 متر مربع بنا شده است. این مجموعه با دارا بودن 4 سالن به ابعاد:

سالن A : 1800 متر مربع )به طول 90 متر و عرض 20 متر و ارتفاع 5 متر در کناره و 8 متر در راس(
سالن B : 2300 متر مربع )به طول115 متر و عرض 20 متر و ارتفاع 5 متر در کناره و 8 متر در راس(
سالن C : 1700 متر مربع )به طول 85 متر و عرض 20 متر و ارتفاع 5 متر در کناره و 8 متر در راس(

سالن E : 450 متر مربع )سالن کنفرانس به طول 50 متر و عرض 9 متر و ارتفاع 4 متر با ظرفیت 400 صندلی و دارا بودن استیج به مساحت تقریبی 30 متر مربع(
مساحت مسقف حدود 6000 متر مربع ظرفیت )بدون ستون در میان سالن(
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2- مشــخصات فنی و زیر ســاخت ها

سیستم تهویه مطبوع
 HSE الزامات کامل

 برق سه فاز تحت دیزل
 بستر فیبر نوري 

WIFI امکان دسترسی به شبکه
 استقرار پایگاه اورژانس و آتش نشانی در نزدیکی سالنها 

پارکینگ اختصاصی با 12000 متر مربع مساحت در نزدیکی سایت 
نمایشگاهی به همراه امکان استفاده از پارکینگ طبقاتی

 رستوران هاي متعدد و متنوع 
 استقرار یگان انتظامی و حفاظت 

محوطه باز اطراف سالن ها جهت انجام تبلیغات محیطی و همچنین امکان 
پارك حدود 50 خودرو در نزدیکی سالن ها

 سرویس بهداشتی 
خودرو هاي برقی مرکز نمایشگاه با قابلیت حمل 20 مسافر از جلوي درب 

 مرکز نمایشگاه تا مرکز همایشها و پارکینگ شماره 3 تا مرکز نمایشگاه
فضاي تبلیغاتی اختصاصی برروي دیوار سالن ها

بارانداز جهت سهولت در فرآیند ترابری، حمل و نقل تجهیزات به 
همراه امکان استفاده از جرثقیل جهت جابجایی لوازم در داخل سالن
دسترسی آسان به مرکز نمایشگاهی برج میالد تهران از طریق شبکه 
بزرگراهی شمال غرب تهران: )همت، حکیم، چمران و شیخ فضل اهلل(
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نمایشــگاه های برگزار شــده در مرکز نمایشــگاهی برج میالد تهران
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مراحل اداری اجرای نمایشــگاه در سایت نمایشــگاهی برج میالد تهران

1ـ ارسال درخواست کتبی به شرکت برج میالد و اعالم موضوع و تاریخ مد نظر
2ـ بررسی مدارك و صالحیت متقاضی

3ـ تنظیم نامه رزرو خطاب به مجري نمایشگاه جهت واریز وجه رزرو
4ـ تنظیم نامه اماکن براي مجري جهت مراجعه به اداره اماکن و اخذ مجوز هاي مربوطه

5ـ تنظیم جلسه با مجري مربوطه و بررسی نکات و مسائل مربوط به اجراي نمایشگاه در قالب فرم هاي مرکز نمایشگاه
6ـ تسویه حساب نهایی در محل کانتر فروش براساس پلن اجرایی نهایی نمایشگاه پیش از شروع آماده سازي نمایشگاه )بر اساس فضای مفید و غیر مفید(

تلفن دفتر مرکز نمایشگاهی: 84361591 و 84361596                         فکس: 84361535


