اطالعات تکمیلی
 – 1وب سایت رویداد
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 -2گستره صنعتی رویداد
این رویداد ،تمامی صنایع زیرساختی و مهم کشور را به شرح زیر شامل می شود.
نیرو و انرژی
صنایع دفاعی
راه و شهرسازی
بهداشت و درمان
بورس ،بانک و بیمه
نفت ،گاز و پتروشیمی
صنایع ایمنی و امنیتی

ورزش و زیرساخت ها
صنعت ،معدن و تجارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
گردشگری و صنایع دستی
ارتباطات و فناوری اطالعات
آموزش و فناوری های آموزشی
تجهیزات و تکنولوژی های شهری
کشاورزی ،دامپروری و صنایع غذایی
تجهیزات و تکنولوژی های هنری و فرهنگی
مناطق آزاد تجـاری ،صنعتی و ویـژه اقتصادی

 – 3شیوه اجرای رویداد
رویداد  IIOبه دو صورت آنالین و حضوری برگزار می گردد .ظرفیت رویداد آنالین 1000 ،شرکت کننده می باشد و ظرفیت واقعی سالن
همایش هماهنگ شده برای رویداد حضوری 700 ،نفر می باشد ولی با توجه به پروتکل های ستاد کرونا ظرفیت حضور افراد ،حداکثر 300
نفر تعیین گردیده است.

 – 4امکانات و تجهیزات پیش بینی شده برای برگزاری رویداد
 -1-4مترجم به زبان فارسی و انگلیسی جهت ترجمه همزمان.
 -2-4پذیرایی ،تشریفات اداری الزم و سرویس ایاب و ذهاب  VIPو عمومی جهت مشارکت کنندگان حضوری داخلی و خارجی.
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 -5هزینه های حضور در رویداد
 -1-5هزینه حضور در رویداد برای مشارکت کنندگان (سرمایه گذاران) خارجی و نیز ایرانیان خارج از کشور کامال" رایگان می باشد و
هیچ گونه هزینه پنهانی در این خصوص وجود ندارد.
 -2-5حضور وزارتخانه ها در این رویداد کامال" رایگان می باشد و هیچ گونه هزینه پنهانی در این خصوص وجود ندارد.
 -3-5حضور سرمایه پذیران (مشارکت کنندگان) در رویداد ،با اخذ هزینه می باشد.

 – 6خدمات تجاری مازاد بر رویداد
 -1-6هماهنگی مالقات های تجاری و سرمایه گذاری به صورت سفارشی و اختصاصی (خارج از موضوع رویداد یا مشارکت کنندگان
موجود).
 -1-1-6هماهنگی انجام جلسات آنالین با سرمایه گذاران خارجی به سفارش مشارکت کنندگان داخلی ،یکصد دالر می باشد.
 -2-1-6هماهنگی انجام جلسات آنالین با سرمایه گذاران خارجی به سفارش مشارکت کنندگان داخلی ،یکصد و پنجاه دالر می باشد.
 -2-6هماهنگی جهت برگزاری جلسات حضوری میان مدعوین و مشارکت کنندگان داخلی که پس از برآورد هزینه با توجه به نوع
درخواست از سوی مدعو یا مشارکت کننده صورت خواهد پذیرفت.

 -7تعداد مدعوین میهمان
پیش بینی هیچ گونه دعوت رایگانی از سوی دبیرخانه رویداد جهت حضور سرمایه گذاران در این رویداد به حضوری و در خاک جمهوری
اسالمی ایران نشده است ولی در صورت تمایل هیئت های سرمایه گذاری و تجاری و یا سرمایه گذاران حقوقی منفرد در این رویداد،
مقدمات الزم جهت هماهنگی امور مرتبط با حضور آنان در کشور شامل انجام کلیه هماهنگی های الزم اداری و تجاری ،تشریفات ،اقامت،
ایاب و ذهاب ،برگزاری جلسات ،گردش های توریستی و  ....در طول اقامت با هماهنگی روابط عمومی رویداد ،توسط یکی از معتبرترین
آژانس های مسافرتی داخلی انجام خواهد شد.

 – 8چگونگی ثبت نام در رویداد و حضور سرمایه گذاران و بازرگانان:
 -1-8حضور مدعوین (سرمایه گذاران) از طریق ورود اطالعات در فرم ثبت زیر با آسانی و به سرعت قابل انجام می باشد.

http://investmentexpo.ir/ninja-forms/2l5tw
پس از ثبت نام ،اطالعات مربوط به حضور مدعوین در رویداد از طریق ایمیل به آطالع آنان خواهد رسید .به پیوست ایمیل برای هر یک
از مدعوین ،فرمی شامل اطالعات تکمیلی جهت حضور در رویداد  IIOنیز ارسال می گردد ،که در صورت نیاز به انجام هماهنگی های
خارج از رویداد و یا ب رقراری جلسات آنالین یا حضوری با هریک از سرمایه پذیران و یا موارد مورد نیاز خارج از رویداد ،درخواست مورد
نظر از سوی مدعو در فرم ،ثبت می گردد و توسط دبیرخانه رویداد جهت امکان سنجی و انجام هماهنگی های الزم ،مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
 – 2-8مشارکت کنندگان داخلی (سرمایه پذیران) نیز می توانند با تکمیل فرم موجود در لینک زیر و ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل

 info@investmentexpo.irپروژه های قابل سرمایه گذاری خود را در دبیرخانه رویداد ثبت نمایند**** .
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