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IRANTUN 2021 



 هزٍری بز جؾٌَارُ



 پیام هذیز عاهل ؽْزآفتاب

جشننٌَه ُیونًَنٌننمپینو،نٌننمپیمجشننيپیه وَػننِیییی
تایٍیهصرفییخَد ٍّایینالسنکیٍمفرٍدپیلَهزمیجاًثیی

ّذفیسفا شییسازییخَد ٍّایصنَ  یررفهنِیهسن پیییی
ی. هیده دتِیخَدیزیرهیهیيیحَزُیػالقوٌذهىیهخصَصی

تَجَدیمهذُیسثةیهشنهاالسهیییجَهًناىیشنذُیٍییییفرص ی
ٍهقنغییهَثرید یحَزُیصاد ه یوَلنذه یهیرهًییهییوَهًذی
د یهیننيیجشننٌَه ُیشنناّذیتننَدینیترخننییهزیییی.ییشننَد

وَلنذنٌٌذراىیخَد ٍید یوالشیّسهٌذیننِیهزیهتهنذهیییی
مجشنيیّنای هیهشنهرییییید یسفا شییسازییخطیوَلننذپیی

ننِید میٌنذُیییهیيیهَضَعیهَیذیمىیهس ی.یهؼرفیینٌٌذ
ننفن یتنشهریخَد ٍّناییسفا شنییییهییوَهًننیشاّذی
ی.د ینشَ یتاشنن
تنِیینکیییسفا شنییوثنذی یییخَد ٍّنایییههرٍزُیتحن یی

حنَزُیترًذسنازیییید یهینيییفرٌّمیشذُینِیهییونَهًننیی
تنِییوای خَتییهس ٍیفرص یهیيیجشٌَه ُیزهنٌِی.ینٌنن

نوکیهیذُیّاییخالقاًِید یمیٌذُیًوایشنااُیتس رهنریییی
ی.تَجَدیمٍ ین

ی

 دکتز هحوذرئَف قادری



 پیام رئیظ عتاد بزگشاری

ٍیًظنننیدهدىیسننهادیتررننسه ییسنناهاًذّییییّننذفی
ػظنننید یید یقالةیًوایشااّییجرهنٌذُی ٍیذهدّایی

هینيیوروننةیشنایذیتنرهییییییتنِیی.یهس هتؼادیتنيیهلوللیی
ُیهیید یحنَزُیییی صنٌؼ یی-ٌّنریًخسهنيیتنا یجشنٌَه 

ونًَنٌمیتنای ػاین یهسنهاًذه دّاییًوایشنااّیید ییییی
ی.تررسه یشذُیهس ناهالًیه ْسیهکاًیی

ده دیننِییًننسیٍجنَدیییّایٍیًَهقصییتییوردیذیناسهیی
تناییهیینَشننیتایهحصاءیمىیّاید یهدٍه یتؼذییتِیهرٍ ی

 فغیًقاطیضؼفیٍیوقَی یًقاطیقَ پیسطحینونییٍیی
ی.تخشننه وقایننفییجشٌَه ُی هی
جشننٌَه ُید یسنناییّنناییمیٌننذُیتننایههنذهسنن یهیننيی

حواینن یتنشننهریهشننا ن ینٌٌننذراىیٍی ػاینن ییییی
ی.هسهاًذه دّاییننفییوریهجرهیییٍیتررسه یشَد

 هٌْذط علیزضا چیذریی



   1400مهرماه 30تا  27
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب  



 محورهای اصلی

 تیًویىگ ي خًدريَای سفارشی•

 خًدري ي مًتًرَای کالسیک•

 يسایل وقلیٍ خدماتی•

 لًازم کمپیىگآفريد ي •

 گاراوتی، تعمیرات ي وگُداری•

 ترافیک ي راَداری•



IRANTUN2021    نگاهیک در 

کمپیىگ، آپشه، مجمًعٍ جشىًارٌ، تیًویىگ، : عىًان•

خًدريَای کالسیک ي آفريد، لًازم  یدکی، جاوبی ي 

 مصرفی

 1400مُرماٌ  30تا   27 برگساریزمان •

 18:00 الی  10:00 ساعات بازدید•

 ومایشگاٌ َای بیه المللی شُرآفتاب برگساریمكان •

 بروامٍ سازان میُه مًسسٍ  برگسارکىىدٌ•

   02128429550: اداری ي پشتیباوی•

 02191035069: ياحد بازرگاوی•

  www.barsam.org: پایگاٌ ایىتروتی•
 



 مجوز برگساری



 آهار باسدیذ
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 حامیان جشنواره



در جشنواره حاضر برخی از برندهای مطرح   



در جشنواره حاضر برخی از برندهای مطرح   



غزفِ آراییًاهشدّای دریافت تٌذیظ در بخؼ   

 گزاًذ سیزٍ•
 آلفارد•
 (ّاتزا)تحلیل گزاى َّؽوٌذ آریا عیغتن •
 ًگارخَدرٍ   •
 اهیيٍ العتیک ریٌگ •

 



ًَآٍری ٍ خالقیتبخؼ در ًاهشدّای دریافت تٌذیظ   

 کی آفزٍد  دی •
 تیًَیٌگ فٌایی•
 تْزاى رٍٍر•
 AVگزٍُ •
 ؽاپاعپزت پضٍ •

 



هعٌَی اس حوایت بخؼ ًاهشدّای دریافت تٌذیظ در 
 جؾٌَارُ

 عاهزیٍ العتیک ریٌگ •
 فاکظایزاى  •
 یاتاػ•
 بْشاد عیغتن•
 18دی اط •



ّوکاری با عتاد  در بخؼ  تٌذیظدریافت ًاهشدّای 
  بزگشاری

 ؽاپ  عاهَئل •
 پیؾگاهاى صٌعت اکغیز  •
 هْزتیًَیٌگ•
 کغزی پارت•
 کالعیکرادیَ •

 



هلی تَلیذ بخؼ ًاهشدّای دریافت تٌذیظ در   

 عادات•
 (آپکَ)خَدرٍؽزکت تَلیذ خَدرٍّای عفارؽی ایزاى •
 کَیز تایز•
 عیلیي  •



علن ٍ فٌاٍریبخؼ ًاهشدّای دریافت تٌذیظ در   

 تکٌَلَصیتی تی •
 حغگزهفیذ•
 تام کلیي•
 هَج افشار جٌَب•
 داًؼ هحَر تبذیل خَدرٍ اهیزی•



 ًظزعٌجی

 اطالع رسانی

یضؼنف

یههَسط

یخَب

یػالی

 برنامه ریسی و اجراء

 

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی



 ًظزعٌجی

 برنامه های جانبی

یضؼنف

یههَسط

یخَب

یػالی

 محل برگساری و سالن ها

 

 ضعیف

 متوسط

 خوب

 عالی



 بِ اهیذ دیذار ؽوا در رٍیذادّای آتی

برنامه سازان  ترهییهطالعیهزی ٍیذهدّایٍیترًاهِیّاییموییهَسسِی
ی:لطفاًیتِیجایااُیهیٌهرًهییهایتِیهرهجؼِیفرهاینذیمیهن،

www.barsam.org 

http://www.barsam.org/

