
 

 

  

  مشخصات نمایشگاه:طرح توجیهی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 

 1فرم 

  نام کامل نمایشگاه:      فارسی: -1

  انگلیسی:     

  محل برگزاری و پالن فضای نمایشگاه:           -2

  

  شمسی: از تاریخ    ..................  تا    ................    زمان برگزاری:  -3

  میالدی: از تاریخ   ..................   تا   ................

  دوره برگزاری (چندمین دوره:) -4

  برگزارکننده اصلی: -5

 نشانی سایت اینترنتی نمایشگاه:  -6

  
 فضای باز.......................:.........مترمربع         متراژ نمایشگاه:                         فضای سرپوشیده:.....................متر مربع -7

 تعداد غرفه:  -8

  

  ه می باشید، خالصه ای از سوابق اجرایی خود را ذکر نمایید.در صورتیکه برای نخستین بار متقاضی دریافت مجوز برگزاری نمایشگا نکته)

  



 

 

  برآورد تعداد شرکتهایی که در نمایشگاه مشارکت خواهند نمود: -9

  

  جنبه های مثبت برگزاری نمایشگاه را ذکر نمایید:     -11

  
 

 های اجرایی:  برنامه

  فرصت دارید ؟از زمان ارایة درخواست تا زمان برگزاری نمایشگاه چند روز  -1

  

  نحوة اطالع رسانی و بازاریابی نمایشگاه چگونه است؟ -2

       

  مدت زمان تعیین شده برای اطالع رسانی و تبلیغات چقدر است ؟ -3

  

  معیارهای مورد نظر برای ثبت نام متقاضیان چیست ؟ -4

  

  می گیرد را ضمیمه نمایید. یك نسخه از فرم ثبت نام، قرارداد و سایر اطالعاتی که دراختیار متقاضیان قرار -5

   

  آیا اسکان برای مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده است؟ -6

 : نام محل اسکان  

 :قیمت اسکان  

  

  برنامه زمان بندی فعالیتهای اجرایی نمایشگاه مربوطه را ضمیمه فرمائید. -7



 

 

  
  پوشش بیمه ای کاالهای نمایشگاهی را طی مدت زمان برگزاری توضیح دهید. -8

  

ع و نام سایت نمایشگاهی و نودر مورد محل در نظر گرفته شده برای برگزاری نمایشگاه ،نحوه طراحی، ساخت و تجهیزات غرفه توضیح دهید . ( دقیق و با ذکر جزئیات شامل  -9

  مشخصات تجهیزات غرفه)

  
 

  ح دهید.برنامه های جانبی نمایشگاه از جمله همایش های تخصصی و سایر موارد را توضی -11

  

  چه برنامه ای برای انجام مذاکرات تجاری در طول مدت برپایی نمایشگاه دارید ؟ -11

  

  چه خدماتی به غرفه داران ارائه خواهید نمود؟ -12

 مشخصات نیروی انسانی 

 ردیف   نام  نام خانوادگی  مسئولیت در نمایشگاه

 1       مدیر پروژه

 2       مدیر اجرایی

 3       امور فنی

 4       امور مالی

 6       پذیرش و ثبت نام

 7       بازاریابی و تبلیغات

 8       تدارکات

 


