خالصه اطالعات
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران  5 /تا  8شهریور ماه 1398

2nd Int'l Iran Gas Show / 27- 30 Aug 2019
 محل برگزاری :تهران ،بزرگراه خلیج فارس ،مرکز نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب
 روز و ساعت کاری :سه شنبه تا جمعه ،ساعت  10تا 17
 پایگاه اینترنتیtana-group.com, gasshow.ir :
 فضای نمایشی سرپوشیده :بالغ بر  20هزار مترمربع
 اهداف برگزاری
 ارتقاء جایگاه بین المللی ایران در برگزاری رویدادهای طراز اول انرژی و زمینه سازی برای برپایی ادواری نمایشگاه
جهانی صنعت گاز به میزبانی ایران و کشورهای عضو مجمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز ) (GECFو نقش
آفرینی در توسعه صنعتی ،تجاری و فناورانه صنعت گاز جهان
 زمینه سازی برای توسعه صنعت و تجارت گاز ایران و انتقال فناوری در چارچوب سیاست های ابالغی اقتصاد
مقاومتی برنامه ششم توسعه
 ارائه توانمندی های ایران و کشورهای صاحب نام در صنعت گاز و زنجیره ارزش آن از طریق برگزاری یک رویداد
کامال تخصصی در راستای چشم انداز  2040مجمع کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز )(GECF
 تبیین قابلیت های ایران به دلیل جایگاه برتر در ذخایر گازی جهان و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و
همکاریهای مشترک در صنعت گاز کشور با محوریت توان داخلی به عنوان یک مزیت راهبردی
 گروههای تخصصی ،کاالیی و خدماتی
اکتشاف ،حفاری و تولید گاز /تامین و عرضه گاز /ذخیرهسازی گاز /تصفیه گازطبیعی برای تاسیسات گازی /انتقال و توزیع
گاز /فناوری ،تحقیق ،توسعه و آموزش /طراحی ،مشاوره و پیمانکاری  /صنایع ،تجهیزات و وسایل گاز سوز /تشخیص و
ارزیابی گاز /ایمنی صنعتی و محیط زیست /سیستم های نرم افزاری ،اتوماسیون و تجهیزات ارتباطی /جایگزینی گاز و
بهینه سازی مصرف انرژی /بازار و تجارت گاز و میعانات گازی /سایر کاال ،تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت گاز
 تعرفهها (ریالی)
 فضای سرپوشیده( بدون تجهیزات /حداقل  36مترمربع)180 :هزار تومان
 فضای سرپوشیده ( با تجهیزات  /حداقل  15مترمربع)200 :هزار تومان
 فضای باز ( حداقل  50مترمربع)100 :هزارتومان
 oقیمت پایه فوق برای غرفه یک طرف باز است.
کارشناسان ستاد نمایشگاه از طریق تلفنهای 91و  02632548990پاسخگوی سواالت متقاضیان محترم میباشند.
شبکههای اجتماعیInstagram: tanagroup Telegram:@tanagroup@irangasshow:

