اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ۸۰۰
ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﺮدا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ ) (ELECOMPﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺠﺎری در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻓﺮدا ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽ ام ﺗﯿﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮی اﻟﮑﺎﻣﭗ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  800ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﻟﮑﺎﻣﭗ

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎوای ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻌﻪ  30ﺗﯿﺮ اﺳﺘﺎرت ﻣﯽﺧﻮرد
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،از  30ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ دوم ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯿﺶ از  800ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از  20ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  60ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 32ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ( آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ
راﯾﺎﻧﻪای ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در اﻟﮑﺎﻣﭗ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ 340 .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ اﻟﮑﺎماﺳﺘﺎرز
اﻣﺴﺎل ،در ﺳﺎﻟﻦ  8و  9در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  7ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ )ﻣﺮﺑﯿﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر( و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻟﻦ  41Aﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺎز ﺳﻮم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت در اﻟﮑﺎﻣﭗ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ رﺳﻤﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﯾﮑﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺎوای ﮐﺸﻮر ،درﺑﺎره آﯾﻨﺪه  8ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ،
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻏﺮﻓﻪداران در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﮑﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺑﺮوﺷﻮر ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ و … از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی وﯾﮋه
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻟﮑﺎﻣﭗ را از اﯾﻨﺠﺎ و ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ  10ﺗﺎ  18اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.iran-elecomp.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

