
 

 
 

نام و ضوابط راهنمای ثبت

مالی هشتمین نمایشگاه 

المللی نوآوری و فناوری بین

(INOTEX 2019) 
  

 

 تدوین: دبیرخانه نمایشگاه

 98فروردین ماه 

  1ویرایش 

 باشد()این نسخه در حال تکمیل می

 

  (1داخلی ) 02188503030تلفن دبیرخانه: 



   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (1صفحه )

 هاانواع غرفه. 1

 دسته زیر خواهند بود: 2داران به غرفه INOTEX 2019در بخش نمایشگاهی 

  دارندگان غرفهدسته اول: . 1

 واگذار خواهد شد: «غرفه»ها و نهادهای زیر به شرکت

 های فناوری و ...(بنیان، اعضای پارکهای دانش)اعم از شرکت های فناورشرکت 

 سرمایه گذارانهای جسورانه و صندوق 

 های فناوریپارک 

 و مراکز رشد)مورد تایید مرکز شتابدهی( ها شتابدهنده  

 کنندگان فضای کار اشتراکیارائه 

 تجاری سازی و کسب و کار دهندگان خدماتارائه 

)برای دریافت اطالعات تکمیلی به صفحه مربوط به هر شرکت )قابل دسترس از صفحه اصلی( مراجعه شود.  

 .(سازی بیشتر مطالعه کنیدها و غرفهمی توانید درخصوص غرفه ها و ضوابطاطالعیهبخش ر همچنین د

  دارندگان کانتراستندآپدسته دوم: . 2

 واگذار خواهد شد:  «استندآپرکانت»زیر  افرادها و به شرکت

 عمدتا در مرحله  هااستارتاپ(seed) 

 ی کارآفرینی( برگزارکنندگان رویدادها( 

 بروکرهای فناوری 

 دارای گواهی ثبت اختراع( مخترعان( 

های پایین ها، عدم نیاز آنها به غرفه مستقل و هزینهدیتوجاستندآپ به این مورعلت واگذاری کانت

 است.  درصد( 10ها )کمتر از به غرفهنسبت ها کانتراستندآپ

)برای دریافت اطالعات تکمیلی به صفحه مربوط به هر شرکت )قابل دسترس از صفحه اصلی( مراجعه شود. 

   ها و ابعاد آنها بیشتر مطالعه کنید.(درخصوص کانتر استندآپ توانیدمی ها و ضوابطاطالعیهبخش همچنین در 

  به غرفه داران قابل ارائه. خدمات 2

توانند بدون پرداخت هیچگونه وجه اضافی از خدمات و امکانات زیر می)دسته اول و دوم( کلیه غرفه داران 

 :مند شوندبهره

 برای مذاکرات؛ B2Bاستفاده از اتاق جلسات  .1

 استفاده از پاویون مشاوران و منتورها؛ .2

 مایه پذیران؛حضور در کافه سرمایه اینوتکس برای جذب سرمایه/شناخت سر .3

 حضور در برنامه اینوتکس تلنت برای جذب منابع انسانی )نیاز به ثبت نام مجزا دارد(؛ .4

برای آشنایی با نیازهای فناوری سازمان ها )نیاز به ثبت نام  INOTEX Reverse Pitchحضور در برنامه  .5

 مجزا دارد(؛

 های استیج نمایشگاه؛ها و سخنرانیحضور در کلیه پنل .6

http://inotex.com/fa/rules
http://inotex.com/fa/rules


   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (2صفحه )

 پذیرایی رایگان برای غرفه داران؛وعده های  .7

 ثبت اطالعات شرکت در اپلیکیشن رسمی نمایشگاه؛ .8

 جذب کارآموز برای شرکت در ایستگاه کارآموزی )نیاز به ثبت نام مجزا دارد(؛ .9

کارت  3و یابد( می ش)با توجه به متراژ افزای 1های دسته دار برای غرفهکارت غرفه 4حداقل تخصیص  .10

  .هادارندگان کانتراستندآپ غرفه دار برای

 همچنین امکان استفاده از امکانات زیر با تخفیف برای کلیه غرفه داران فراهم است:

 درصد تخفیف(  50برای معرفی محصوالت به مشتریان و مخاطبین )با  یارائه فناورامکان برگزاری رویداد  .11

در حضور  انعقاد قراردادهای مشارکت و سرمایه گذارییا  رونمایی محصوالت/خدمات جدیدامکان  .12

  درصد تخفیف( 50خبرنگاران )با 

 ها. تجهیزات قابل واگذاری و ابعاد غرفه3

 :)برای دسته اول )دارندگان غرفه 

ساخته تا های پیشغرفه اند، درکردهساخته را انتخاب گزینه غرفه پیش نام،ثبتمشارکت کنندگانی که در فرم 

با افزایش هر شش متر مربع  ،گیرددر اختیار قرار میمتر مربع، یک عدد میز دو عدد صندلی و یک پریز برق  12

 .شودیک عدد میز افزوده می متر مربع 12و هر یک عدد صندلی 

 .باشدمتر می 36داقل متراژ جهت غرفه های خودساز ح

 ها(:برای دسته دوم )دارندگان کانتراستندآپ 

 3استنداپ کانترهای قابل واگذاری به این دسته به شکل و ابعاد زیر است. استندهای سه وجهی برای استقرار 

   غرفه دار در نظر گرفته شده است.

     



   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (3صفحه )

 دسته اول ثبت نام مراحل. 4 

    مراجعه به سایت رسمی اینوتکس   . 1

و در صفحه اصلی، ضمن  مراجعه نمایید .notex.comiwwwبایست به آدرس می نام در نمایشگاهبرای ثبت

 نام شوید. انتخاب بخش مربوط به خود و مطالعه مطالب مرتبط، وارد صفحه ثبت

 
 

 

 ناماولیه ثبت فرمتکمیل . 2

نوع شرکت خود را  نام،ضمن تکمیل فرم ثبت

نیز انتخاب کنید )که مشخص شود دسته اول 

  هستید یا دسته دوم(.

توجه به اینکه اطالعات ورودی شما در کتاب،  با

سایت و اپلیکیشن نمایشگاه درج خواهد شد، 

لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل 

 نمایید.

 

 

 

 

 

  

http://www.inotex.com/


   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (4صفحه )

اید ارسال می شود و با این . در مرحله دوم یک کد اعتبارسنجی برای شماره تلفن همراهی که وارد کرده3

 ی خود شوید.توانید وارد پنل کاربرکد می

 
 واریز نمایید: مبلغی را بعنوان پیش ثبت نام . پس از ورود به پنل کاربری،4

 

  پیش ثبت نام را پرداخت نمایید.  مبلغ ساعت 72ظرف  الزم استبرای نهایی شدن ثبت نام اولیه خود، 

 
 جامتا نیمه اردیبهشت ماه انتوسط ستاد برگزاری و با توجه به متراژ درخواستی متقاضیان ها جانمایی غرفه. 5

 در زمان مربوطه با دریافت ایمیل جانمایی، با ورود به پنل کاربری خود از غرفه تخصیص یافتهخواهد گرفت. 

و  ورود اطالعات تکمیلی، تسویه حساب انجام با مهلت دارید 25/02/98یابید. شما تا تاریخ به خود اطالع 

 .کنیدنهایی  را خودفرایند ثبت نام  دریافت کد رهگیری

    از اخبار و  تاد یپنل کاربری و ایمیل خود را بصورت دائمی تا زمان شروع نمایشگاه بررسی نمایلطفا . 6

   . شویدنمایشگاه مطلع  هایاطالعیه

 



   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (5صفحه )

 دسته دوم ثبت نام مراحل. 5 

    مراجعه به سایت رسمی اینوتکس   . 1

و در صفحه اصلی، ضمن  مراجعه نمایید .notex.comiwwwبایست به آدرس می نام در نمایشگاهبرای ثبت

 نام شوید. انتخاب بخش مربوط به خود و مطالعه مطالب مرتبط، وارد صفحه ثبت

 
 

 

 ناماولیه ثبت فرمتکمیل . 2

نوع شرکت خود را  نام،ضمن تکمیل فرم ثبت

نیز انتخاب کنید )که مشخص شود دسته اول 

  هستید یا دسته دوم(.

توجه به اینکه اطالعات ورودی شما در کتاب،  با

سایت و اپلیکیشن نمایشگاه درج خواهد شد، 

لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل 

 نمایید.

 

 

 

 

 

  

http://www.inotex.com/


   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (6صفحه )

اید ارسال می شود و با این تلفن همراهی که وارد کرده. در مرحله دوم یک کد اعتبارسنجی برای شماره 3

 توانید وارد پنل کاربری خود شوید.کد می

 
  را واریز نمایید: ثبت نام مبلغ . پس از ورود به پنل کاربری،4

  
  پیش ثبت نام را پرداخت نمایید.  مبلغ ساعت 72ظرف  الزم استبرای نهایی شدن ثبت نام اولیه خود، 

  
خواهد گرفت.  توسط ستاد برگزاری تا نیمه اردیبهشت ماه انجام هاشما در چینش کانتراستنداپجانمایی . 4

ع در زمان مربوطه با دریافت ایمیل جانمایی، با ورود به پنل کاربری خود از غرفه تخصیص یافته به خود اطال

 .یابید

   از اخبار و  تاد یع نمایشگاه بررسی نمایپنل کاربری و ایمیل خود را بصورت دائمی تا زمان شرولطفا . 5

 . شویدنمایشگاه مطلع  هایاطالعیه

  



   (INOTEX 2019المللی نوآوری و فناوری )ضوابط مالی هشتمین دوره نمایشگاه بینراهنمای ثبت نام و 

 

 (7صفحه )

  انصراف و عودت مبالغ. 6

خواهد شد.  بازگرداندهبه متقاضیان  درصد مبلغ 40در صورت انصراف صرفا . در مرحله پیش ثبت نام، 1

 آید. دقت و جدیت الزم به عملوجه اولیه نام و واریز لذا ضروری است در ثبت

 درصد مبلغ به متقاضیان بازگردانده خواهد شد.   40. در صورت انصراف پس از ثبت نام نهایی نیز صرفاً 2

. اگر ظرفیت ثبت نام تکمیل شده باشد و در لیست انتظار قرار گرفته باشید، چنانچه وارد لیست اصلی 3 

 نام بازگردانده خواهد شد. نشوید، کل مبلغ پیش ثبت

 صورت خواهد گرفت. 10/03/98نام و حداکثر تا تاریخ کلیه مبالغ پس از اتمام فرایند ثبت دنبازگردان. 4

 

   

 


