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تعرفه اجاره فضای نمایشگاهی

نوع غرفه و قیمتدسته بندی

دسته اول

از  شــرکت های  )اعــم  فنــاور  شــرکت های   
)... و  فنــاوری  هــای  پــارک  اعضــای  دانش بنیــان، 

 شتابدهنده ها و مراکز رشد
 پارک های فناوری

 صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران
 ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی

 استارتاپ ها )در صورت تمایل(
 مخترعان )در صورت تمایل(

 ارائه دهندگان خدمات
 رسانه های استارتاپی

 دانشگاه ها

 غرفــه تیــپ: قیمــت اجــاره هــر مترمربــع غرفــه 
باشــد. مــی  تومــان   480.000

 غرفــه  خودســاز: قیمــت اجــاره هــر مترمربــع غرفــه 
420.000 تومــان مــی باشــد.

دسته دوم
 استارتاپ ها )در صورت تمایل(

 مخترعان )در صورت تمایل(
 برورکر های فناوری

 غرفــه هــای اشــتراکی: قیمــت اجــاره هــر جایــگاه در 
غرفــه اشــتراکی 1.800.000 تومــان مــی باشــد.

 استارتاپ ها )در صورت تمایل(دسته سوم
 مخترعان )در صورت تمایل(

 کانتــر اســتندآپ چهــار روزه: قیمــت اجــاره هــر 
باشــد. مــی  تومــان   950.000 کانتراســتندآپ 

هــر  اجــاره  قیمــت  روزه:  دو  اســتندآپ  کانتــر   
باشــد. مــی  تومــان   600.000 کانتراســتندآپ 

 9% مالیات نیز بر مبالغ نهایی فوق افزوده خواهد شد.

خدمات قابل ارائه به غرفه داران:
کلیــه غرفــه داران و مشــارکت کننــدگان در نمایشــگاه )از هــر ســه بخــش( می تواننــد 

از امکانــات زیــر بــه صــورت رایــگان اســتفاده کنند:

B2B  استفاده از اتاق جلسات 
 استفاده از پاویون مشاوران و منتورها

 حضــور در کافــه ســرمایه اینوتکــس جهــت مذاکــره بــا ســرمایه گــذاران و شــناخت 
ســرمایه پذیــران

 شرکت در رویداد اینوتکس تلنت جهت جذب نیروی انسانی )ثبت نام مجزا(
 حضور در برنامه Reverse Pitch جهت آشنایی با نیازهای فناوری سازمان ها 

 حضور در کلیه پنل ها و سخنرانی های استیج نمایشگاه
 ثبت اطالعات جموعه در اپلیکیشن کاربردی نمایشگاه

 جذب کارآموز  از طریق ایستگاه کار اینوتکس 
 اختصــاص 4 کارت غرفــه دار بــه غرفــه داران اختصاصــی، 3 کارت غرفــه دار بــه غرفــه 
داران اشــتراکی و 2 کارت غرفــه دار بــه کانتراســتندآپ داران )تعــداد بیشــتر کارت 

منــوط بــه پرداخــت هزینــه اســت(
 و سایر خدماتی که به تناسب نوع غرفه داران اطالع رسانی خواهد شد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه دبیرخانــه اینوتکــس 2020 بــه منظــور حمایــت از حضــور 
نــوآوران و فنــاوران بــرای حضــور در نهمیــن دوره ایــن نمایشــگاه و ارائــه دســتاوردهای 
ــت کســب  ــه اســت جه ــر گرفت ــژه ای را درنظ ــای وی ــف ه ــان، تخفی ــه مخاطب ــود ب خ

ــد. ــات را از اینجــا مشــاهده کنی ــه تخفیف ــوط ب ــل مرب اطالعــات بیشــتر، فای




