
 

  

  بنام خدا

  

  شيخانجناب آقاي حضور 
  سيمان  صنعت صنفي  انجمنمحترم  دبير

 
  

  سالم با
 برگزاركننده نمايشگاه( dmg events با شركتاري ـانحص در نظر دارد با توجه به عقد قرارداد ميرساند مجله ساختمان استحضار به راما،ـاحت  

با حمايت وزارت  براي دومين سال ، دبي - امارات    -  ، ماشين آالت، معدن، ژئوتكنيك و حفاري راهسازي، ساختمان،،  بتن خاوريانه سيمان و صنعت
فرصت هاي  بخش خصوصي و دولتي، توليد كنندگانبه زبان انگليسي جهت معرفي اي  ويژه نامهگسترده  توزيع اقدام به چاپ و راه شهرسازي

  .نمايد  در نمايشگاه ها مزبورمهندسي  خدماتشركت هاي و ير ساخت در حوزه ز سرمايه گذاري ايران
 محل نمايشگاه هايدر  1397 فروردين 8الي 6 اريخــته در ــبوده ك اين نمايشگاه هر سال ميزبان بازديدكنندگان از كليه كشورهاي خاورميانه

  .گردد مي برگزار )(Dubai World Trade Centerدبي - تاامار
 جهت نمايشگاه اين اهميت و گستردگي به توجه با ، وسايت انجمن ، ايميل اطالع رساني از طريق كانال تلگرام دستور فرماييدخواهشمند  لذا

  . انجمن صورت گيردشركت هاي زير مجموعه آن  هاي توانمندي معرفي
  . سر و تنها حامي از ايران درج گرديده است در سايت رسمي نمايشگاه به عنوان اسپان  IRholdingهمچنين نام و لوگوي اين مجموعه با نام

  .اعالم مي گردد اين نمايشگاه به حضورتانآگهي در ويژه نامه  وتعرفه غرفه دارن ،بازديدكنندگان  ،به پيوست مزايا  
  

  باتشكر                                                                                                                                        
  مسعود جوادي                                                                                                                                                                         

  سازمان آگهي هامدير                                                                                                

        
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  چاپ آگهي و تعرفه  مزايا       

  
  

  نسخه هزار 5 تيرازچاپ ويژه نامه به زبان انگليسي با  

 نمايشگاه يتوزيع از طريق استندهاي ورودي سالن ها 

  دبي نمايشگاه در ناز طريق غرفه مجله ساختماتوزيع 

 ايران در داير هاي سفارتخانه كليه بخش هاي بازرگاني در توزيع 

  توزيع در اتاق هاي مشترك بازرگاني  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعرفه تبليغات در ويژه نامه نمايشگاه دبي
  )ريال( قيمت عنوان                        رديف

 000,000,60 جلد پشت  1

 000,000,25 وروبروي آنجلد پشت داخل  2

  000,000,25 وروبروي آنجلد روي داخل  3

  000,000,20 تمام داخلي صفحات  4

  000,000,35 استپ  5



 

  

 معرفي بخش هاي نمايشگاه

  نمايشگاه بازديدكنندگان  موضوعات غرفه ها  عنوان 

  راه سازي
ماشين آالت  |مواد و تجهيزات راهسازي  |تجهيزات ساخت و ساز جاده تونلينگ 

تجهيزات تعمير و  |تجهيزات و راه حل هاي نشانه گذاري جاده  |سنگ زني 
تجهيزات ساخت و  |توليد آسفالت  مواد اوليهماشين آالت و  | نگهداري جاده

  فن آوري هاي كاربردي و خدمات |ساز جاده 

مديران  |مديران عمليات |سرمايه گذاران |خانه ها وزارت | دولت
 |مشاوران  |مديران خريد و تداركات  |مديران عمومي  |پروژه 

پيمانكاران ساخت و ساز در  |متخصصان جاده و حمل و نقل 
  نقشه برداران | متخصصان تونل |جاده مهندسين عمران 

  ژئوتكنيك
  حفاري

ابزارهاي  |خاك و ابزار نمونه گيري  آزمايشگاه هاي تحقيق |حفاري  هاابزار
و  TBMs | نقشه برداري زميني و هوايي

HorizontalDirectional | |  پمپ هاي  |پمپ هاي شاتكريت
 Wallingديافراگم  |راه آهن  تجهيزات |غوطه وري، مخلوط كن ها و مواد 

Hydromills & Grabs |  و ايمن سازي نگهدارنده هاي خاكي|  
   |جت پمپ 

مديران  |مديران كارخانه سنگ شكن  |سين پروژه انفجاري مهند
مديران ژئوتكنيكي  | پلمهندسين  |مهندسين سازه  |پروژه 

  مديران طراحي | يساختمانكارگاه هاي مديران 
Piles & Foundations |  زمين شناسان مهندسان

  اركاتمديران تد

  ساختمانعمران و 
تجهيزات ساختماني و  |نقليه تجاري تجهيزات بارگيري ساخت و ساز و وسايل 

ماشين هاي باالبرها و  | مرتبطجرثقيل و تجهيزات  |تايرهاي تجاري  | آالتابزار
لودرها و ماشين آالت سنگين و  |ابزار و تجهيزات كامل تميز كردن  |متحرك 
تريلر و  |داربست  | تجهيزات پمپاژ |توليد برق تجهيزات  |نوار نقاله  |سبك 

  |ميكسر كاميون |تراكتور 

مهندسين برق و  |مديران ناوگان  |مديران كارخانه  |پيمانكاران 
مديران فني و  |مهندسين سازه  |مهندسين عمران  |مهندسي 

مديران  |مديران پروژه  |كارخانه بچينگ و كارفرمايان  |عملياتي 
  مشاوران و مشخص كننده ها |خريد و تداركات 

  بتن
سيمان و محصوالت  |سيمان و مواد افزودني  |كاشي تجهيزات بلوك، بتن و 

دكو بتن  |تجهيزات تعمير بتن  |تقويت بتن  | توليد كنندگان سيمان | سيماني
 Readymix |توليد و تجهيزات پيش توليد  |قالب و داربست  |

Concrete |  تست، اندازه گيري و كنترل  |آمادگي سطح  

 |آماده  بتن | ان سيمانتوليد كنندگ | سيمان و مواد افزودني
تجهيزات و  |دكو بتن  |هاي بتني قالب   |پمپ بتن و محصوالت 

توليد پيش  |راه حل هاي داربست  |تقويت بتن  |ابزار تعمير بتن 
  مهندسي كنترل كيفيت و مديران پروژه ها |ساخته و تجهيزات 
  مديران خريد و تداركات |

  معدن 
 |بيل چرخ بكسل  | EPC |داشتي و ايمني تجهيزات به |پردازش مواد معدني 

مشاوران و  |حفاري و انفجار  |حمل و نقل  ماشين آالت  |انهدام و حفاري 
  غربالگري |تجهيزات خرد كن  |نرم افزار  |خدمات 

مهندسان معدن  |زمين شناسان اكتشاف زمين  |مديران كارخانه 
هندسين م |مديران عمومي  |مديران پروژه  |مديران عمليات  |

  مشاوران  |مديران خريد و تداركات  |معدن 

 


