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نمایشگــاه و همــایش
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4-1 مهرماه 1399   |   جزیره کیش - ایران
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مرکز همایش هاى بین المللى کیش
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2روز      همایش 1و2 مهرماه
3روز      نمایشگاه 3-1 مهرماه

2روز      دوره آموزشى 4و3 مهرماه
3روز      مالقات هاى تجارى 3-1 مهرماه

محورهاى کنفرانس
    صنعت خرده فروشى هوشمند

    مدیریت مراکز خرید
    تجربیات مشترى

    فروشگاه هاى زنجیره اى
    سرمایه گذارى در بخش صنعت خرده فروشى

    لجستیک و حمل و نقل در صنعت خرده فروشى

خرده فروشى، آخرین حلقه از زنجیره توزیع کاال وخدمات محسوب مى شود وهدف آن ارائه خدمات و فروش مستقیم به 
مصرف کننده نهایى است. خرده فروشى طى سالهاى اخیر با تغییرات گسترده اى در سطح جهان همراه بوده است که توسعه 

فناورى اطالعات (IT) مهمترین آن و جهان شمولى بیمارى کرونا نیز اثرگذارترین عامل طى سالهاى اخیر بوده است.
بازار صنعت خرده فروشى در چین بیش از 2100 میلیارد دالر، هند بیش از 1200 میلیارد دالر، ترکیه بیش از 280 
میلیارد دالر و ایالت متحده عربى بیش از 72 میلیارد دالر مى باشد و الگوى نمودارى رشد تمامى بازارهاى فوق براى ایران 

نیز صادق مى باشد.
اشتغال صنعت خرده فروشى در ایران که دربیش از دو میلیون واحد خرده فروشى در حال فعالیت مى باشند ظرفیت 

باالیى است هر چند که ایجاد وگسترش واحدهاى خرده فروشى فاقد انسجام وساماندهى خاصى بوده است .
  ،(Chain Stores) فروشگاههاى زنجیره اى   (Shopping Malls) لذا توسعه واحدهاى مدرن امروزى نظیر مراکز خرید 
فروشگاههاى بدون مرز (Department Stores) ومراکز فروش آنالین (Online Shopping) در ایران در ابتداى راه تکاملى 

خود مى باشد، به گونه اى که در حال حاضر مراکز متعددى در حال بهره بردارى و بیش از آن درحال ساخت مى باشند.
اهمیت طراحى، جانمایى، ساخت، تجهیزات، مدیریت، بهره بردارى، نگهدارى، فناوریهاى نوین، مشترى مدارى و........ در 

توسعه این واحدها انکارناپذیر است و بایستى از الگوهاى موفق داخلى وبین المللى بهره برد.
از این رو برآن شدیم تا با برگزارى نمایشگاه وهمایش بین المللى ایران شاپ 2020، بزرگترین گردهمائى این صنعت، 

بتوانیم در انتقال دانش علمى وفنى و معرفى ظرفیتها وتوانمندیهاى داخلى قدم برداریم.
ایران شاپ در چهار بخش 1- نمایشگاه  2- همایش 3- کارگاههاى آموزشى 4- دوره آموزشى مدیریت مراکز خرید از 

تاریخ 4-1  مهرماه 1399 در جزیره زیباى کیش میزبان شما خواهد بود.
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3روز      نمایشگاه 3-1 مهرماه

2روز      دوره آموزشى 4و3 مهرماه
3روز      مالقات هاى تجارى 3-1 مهرماه

محورهاى کنفرانس
    صنعت خرده فروشى هوشمند

    مدیریت مراکز خرید
    تجربیات مشترى

    فروشگاه هاى زنجیره اى
    سرمایه گذارى در بخش صنعت خرده فروشى

    لجستیک و حمل و نقل در صنعت خرده فروشى

خرده فروشى، آخرین حلقه از زنجیره توزیع کاال وخدمات محسوب مى شود وهدف آن ارائه خدمات و فروش مستقیم به 
مصرف کننده نهایى است. خرده فروشى طى سالهاى اخیر با تغییرات گسترده اى در سطح جهان همراه بوده است که توسعه 

فناورى اطالعات (IT) مهمترین آن و جهان شمولى بیمارى کرونا نیز اثرگذارترین عامل طى سالهاى اخیر بوده است.
بازار صنعت خرده فروشى در چین بیش از 2100 میلیارد دالر، هند بیش از 1200 میلیارد دالر، ترکیه بیش از 280 
میلیارد دالر و ایالت متحده عربى بیش از 72 میلیارد دالر مى باشد و الگوى نمودارى رشد تمامى بازارهاى فوق براى ایران 

نیز صادق مى باشد.
اشتغال صنعت خرده فروشى در ایران که دربیش از دو میلیون واحد خرده فروشى در حال فعالیت مى باشند ظرفیت 

باالیى است هر چند که ایجاد وگسترش واحدهاى خرده فروشى فاقد انسجام وساماندهى خاصى بوده است .
  ،(Chain Stores) فروشگاههاى زنجیره اى   (Shopping Malls) لذا توسعه واحدهاى مدرن امروزى نظیر مراکز خرید 
فروشگاههاى بدون مرز (Department Stores) ومراکز فروش آنالین (Online Shopping) در ایران در ابتداى راه تکاملى 

خود مى باشد، به گونه اى که در حال حاضر مراکز متعددى در حال بهره بردارى و بیش از آن درحال ساخت مى باشند.
اهمیت طراحى، جانمایى، ساخت، تجهیزات، مدیریت، بهره بردارى، نگهدارى، فناوریهاى نوین، مشترى مدارى و........ در 

توسعه این واحدها انکارناپذیر است و بایستى از الگوهاى موفق داخلى وبین المللى بهره برد.
از این رو برآن شدیم تا با برگزارى نمایشگاه وهمایش بین المللى ایران شاپ 2020، بزرگترین گردهمائى این صنعت، 

بتوانیم در انتقال دانش علمى وفنى و معرفى ظرفیتها وتوانمندیهاى داخلى قدم برداریم.
ایران شاپ در چهار بخش 1- نمایشگاه  2- همایش 3- کارگاههاى آموزشى 4- دوره آموزشى مدیریت مراکز خرید از 

تاریخ 4-1  مهرماه 1399 در جزیره زیباى کیش میزبان شما خواهد بود.
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صاحبان و سهامداران مراکز خرید 
برندهاى خرده فروشى در زمینه هاى مختلف از جمله مارك هاى مد ، سوپر مارکت ها ، کافه ها ، رستوران ها ، سینما ها ، 

بخش سرگرمى ، محصوالت غذایى و کشاورزى ، محصوالت الکترونیکى ، خانه ، دکوراسیون ، بخش دیجیتال و فروشگاه هاى 
زنجیره اى شرکتها و کارشناسان  مدیریت مراکز خرید و مدیریت امالك 

 کارشناسان و شرکت هاى متخصص در آموزش کارکنان مرکز خرید
شرکت ها و متخصصان برگزارکننده رویدادها

کارشناسان و شرکت هاى بین المللى متخصص در تدارکات خرده فروشى و شبکه هاى عرضه و توزیع صنعت خرده فروشى
کارشناسان داخلى وبین المللى و شرکت هاى متخصص در خرده فروشى هوشمند

کارشناسان و شرکت هاى داخلى و بین المللى متخصص در زمینه افزایش تجربه مشترى در صنعت خرده فروشى 
توسعه دهندگان در بخش ساخت و ساز

مقامات مناطق آزاد تجارى و ویژه اقتصادى
نمایندگان گمرك

بخش هاى اقتصادى و تجارى سفارتخانه هاى خارجى در ایران
اتاق بازرگانى ایران و اتاق بازرگانى استان هاى ایران

سازمان سرمایه گذارى وکمک هاى اقتصادى و فنى ایران 
بانک ها و موسسات مالى

کارآفرینان و استارت آپ ها
شهردارى هاى، کالن شهرهاى ایران

اساتید دانشگاه و دانشجویان اقتصاد، انسان شناسى و غیره
کارشناسان و متخصصان در توسعه امالك و مستغالت 

طراحان، معماران و برنامه ریزان شهرى 
رسانه ها 

چه کسانى در این همایش شرکت میکنند:



چه کسانى در این نمایشگاه شرکت میکنند:

نمایشگاه IRANSHOP یک نمایشگاه جامع است که به مدت 3 روز در مرکز نمایشگاه هاى بین المللى کیش  
برگزار مى شود. این نمایشگاه فرصتى منحصر به فرد براى ذینفعان و ارائه دهندگان خدمات مختلف در 
صنعت خرده فروشى جهت ارائه و به نمایش گذاشتن محصوالت ، خدمات و توانایى هاى خود در گروه ها و 
مخاطبان هدف خود ، کشف بخش خرده فروشى ایران و جذب مشترى و سرمایه گذاران بالقوه مى باشد.

برندها و خرده فروشان ( پوشاك ، ورزشى ، آرایشى و بهداشتى، جواهرات ، 
زیورآالت ، کیف و کفش، عطریات ، اسباب بازى ، مبلمان و لوازم خانگى و تجارى، 

لوستر، محصوالت الکتریکى و الکترونیکى، عتیقه جات، فرش ، صنایع دستى و ...)
مراکز خرید ایران 

فروشگاه هاى زنجیره اى 
صاحبان سینما و ارائه دهندگان خدمات سینپلکس

صاحبان موزه
اپراتورهاى تلفن همراه 

اپراتورهاى مجازى برندها و محصوالت دیجیتالى فروشگاه هاى موبایل
ارائه دهندگان خدمات زمین بازى  کودکان

شرکت هاى بازى هاى رایانه اى 
فروشگاه هاى کتاب

گاردن سنتر
داروخانه ها و دراگستورها 

صاحبان گالرى و هنرمندان (نقاشان و مجسمه سازان)
ارائه دهندگان تجهیزات و تاسیسات خرده فروشى

ارائه دهندگان سرویس ها و خدمات مراکز خرید
ارائه دهنگان سرویس و خدمات خرده فروشى از جمله شرکت هاى نظافت

شرکت هاى هواپیمایى، مسافرتى
صاحبان تور و صنایع گردشگرى

صاحبان صنایع غذایى، کشاورزى، دارویى، آرایشى بهداشتى
شرکت هاى تبلیغاتى، انتشاراتى و چاپ

شرکت هاى بسته بندى
شرکت هاى دکوراسیون داخلى و فضاى باز(خانگى و تجارى) 

صنایع چوبى 
صنایع فلزى 

سخت افزارها و نرم افزارها
بانک ها و موسسات مالى 

شرکت هاى سرمایه گذارى
شرکت هاى بیمه 

مناطق آزاد تجارى ومناطق ویژه اقتصادى
استارتاپ ها

مدیریت برند
تولید کنندگان و فروشندگان محصوالت الکترونیکى، الکتریکى و یو پى اس 

شرکت هاى مدیریت مراکز خرید و مدیریت امالك 
شرکت هاى بازاریابى

شرکت هاى متخصص در آموزش کارکنان مراکز خرید 
شرکت هاى برگزارکننده رویدادها

شرکت متخصص در تدارکات و لجستیک خرده فروشى 
شرکت هاى متخصص در ارتقاء تجربه مشترى 

شرکت هاى متخصص در خرده فروشى هوشمند

شرکت هاى حمل و نقل 
شهردارى ها
صاحبان هتل

صنایع سرمایشى ، گرمایشى 
تولید کنندگان وسایل و محصوالت نظافت مراکز خرید 

سیستم هاى هوشمند امنیتى و غیره
( محصوالت و خدمات سیستم امنیتى ) 

ارائه دهنده خدمات نرم افزارى 
شرکت هاى مشاوره اى و بازاریابى 

شرکت هاى خدمات مشترى 
شرکت هاى عالمت هاى دیجیتال و راهنما 
شرکت هاى کنترل کیفیت و  بازرسى کاال 

شرکت هاى تولید کننده تگ و لیبل
اپراتورهاى اوقات فراغت

سالن هاى زیبایى و مراکز بهداشتى 
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������������������کارشناس مجرب شرکت بین المللى���������������دوره  آموزشى تخصصى " مدیریت مراکز خرید و مال ها " توسط آقاى
برگزار کننده دوره هاى تخصصى در صنعت خرده فروشى، به مدت دو روز 3 و 4 مهرماه در مرکز همایش هاى بین المللى کیش برگزار مى گردد.

این دوره آموزشى موقعیت منحصر به فردى براى ارائه جدیدترین نوآوریهاى بین المللى به مدیران مراکز خرید، مال ها و تیم بهره بردارى 
است که با موضوعات کاربردى و درنتیجه مدیریت برتر مراکز خرید آشنا گردند. آخرین دستاوردهاى مدیریت مراکز خرید و مال ها در سطح 
بین المللى در این دوره آموزش داده مى شود.همچنین موقعیت مناسبى براى عالقمندان ورود به دنیاى مراکز خرید مى باشد تا با گذراندن 
این دوره به جدیدترین وآخرین اطالعات مربوط به چگونگى مدیریت مراکز خرید دست پیدا کنند و با دانش روز و بین المللى فرصت بیشترى 

براى ورود به بازار کار داشته باشند.  

 تاریخچه صنعت خرده فروشى در سطح بین المللى

تجزیه و تحلیل سرمایه گذارى درمرکز خرید

خلق  استراتژى ساخت مرکز خرید

                                                  توسعه استراتژیک در خرده فروشى

  استراتژى بازگشایى مجدد مرکز خرید بعد از

پایدارى خرید

طراحى و بازسازى مجدد

ضرورت مدیریت متمرکز

چگونه مدیریت مراکز خرید ، فروش را هدایت مى کند

 توسعه بازاریابى و تجارت 

مدل هاى مختلف اجاره

ایمنى مرکز خریدو  مدیریت ریسک

جمع بندى و آزمون

COVID- 19

هزینه ثبت نام:           تا تاریخ 99/5/30 مبلغ 300 یورو (معادل ریالى)                             از تاریخ 99/5/31 مبلغ350 یورو (معادل ریالى) 

�مدیران مرکز خرید
 �مدیران بهره بردارى مراکز خرید

�مدیران تسهیالت

�مالکان مراکز خرید
�مدیران اموال

�مدیران خدمات 

�معماران
�بازاریابان

�متخصصان لیزینگ

�خرده فروشان
�پیمانکاران

مرکز همایش هاى بین المللى کیش
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نمایشگــاه و همــایش

حضورى و آنالین

4-1 مهرماه 1399   |   جزیره کیش - ایران
مرکز نمایشگاه هاى بین المللى کیش
مرکز همایش هاى بین المللى کیش

هفته

این دوره با آزمون شفاهى براى بررسى کلیه بخشها به پایان مى رسد و به هر دانش پژوه 21 ساعت مدرك معتبر از 
���� مى باشد.���������������������������� ���������سوى موسسه اعطا مى گردد که شامل 14نمره اعتبار امتیاز
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������������������کارشناس مجرب شرکت بین المللى���������������دوره  آموزشى تخصصى " مدیریت مراکز خرید و مال ها " توسط آقاى
برگزار کننده دوره هاى تخصصى در صنعت خرده فروشى، به مدت دو روز 3 و 4 مهرماه در مرکز همایش هاى بین المللى کیش برگزار مى گردد.

این دوره آموزشى موقعیت منحصر به فردى براى ارائه جدیدترین نوآوریهاى بین المللى به مدیران مراکز خرید، مال ها و تیم بهره بردارى 
است که با موضوعات کاربردى و درنتیجه مدیریت برتر مراکز خرید آشنا گردند. آخرین دستاوردهاى مدیریت مراکز خرید و مال ها در سطح 
بین المللى در این دوره آموزش داده مى شود.همچنین موقعیت مناسبى براى عالقمندان ورود به دنیاى مراکز خرید مى باشد تا با گذراندن 
این دوره به جدیدترین وآخرین اطالعات مربوط به چگونگى مدیریت مراکز خرید دست پیدا کنند و با دانش روز و بین المللى فرصت بیشترى 

براى ورود به بازار کار داشته باشند.  

 تاریخچه صنعت خرده فروشى در سطح بین المللى

تجزیه و تحلیل سرمایه گذارى درمرکز خرید

خلق  استراتژى ساخت مرکز خرید

                                                  توسعه استراتژیک در خرده فروشى

  استراتژى بازگشایى مجدد مرکز خرید بعد از

پایدارى خرید

طراحى و بازسازى مجدد

ضرورت مدیریت متمرکز

چگونه مدیریت مراکز خرید ، فروش را هدایت مى کند

 توسعه بازاریابى و تجارت 

مدل هاى مختلف اجاره

ایمنى مرکز خریدو  مدیریت ریسک

جمع بندى و آزمون

COVID- 19

هزینه ثبت نام:           تا تاریخ 99/5/30 مبلغ 300 یورو (معادل ریالى)                             از تاریخ 99/5/31 مبلغ350 یورو (معادل ریالى) 

�مدیران مرکز خرید
 �مدیران بهره بردارى مراکز خرید

�مدیران تسهیالت

�مالکان مراکز خرید
�مدیران اموال

�مدیران خدمات 

�معماران
�بازاریابان

�متخصصان لیزینگ

�خرده فروشان
�پیمانکاران

مرکز همایش هاى بین المللى کیش
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نمایشگــاه و همــایش

حضورى و آنالین

4-1 مهرماه 1399   |   جزیره کیش - ایران
مرکز نمایشگاه هاى بین المللى کیش
مرکز همایش هاى بین المللى کیش

هفته

این دوره با آزمون شفاهى براى بررسى کلیه بخشها به پایان مى رسد و به هر دانش پژوه 21 ساعت مدرك معتبر از 
���� مى باشد.���������������������������� ���������سوى موسسه اعطا مى گردد که شامل 14نمره اعتبار امتیاز

نقشه نمایشگاه
قبل از انتخاب غرفه خود ،با مسئول نمایشگاه هماهنگ فرماييد.

هزینه، امکانات و تسهیالت نمایشگاه:
 تا  ٩٩/٥/٣٠    هر مترمربع    ٢٫١٠٠٫٠٠٠ ریال

 از  ٩٩/٥/٣١     هر مترمربع    ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ریال  

تاریخ و ساعات کارنمایشگاه
ساعات کار نمایشگاه برای بازدیدکنندگان:       ١٧ الی ٢٢
ساعات کار برای غرفه داران :                 ١٦:٣٠ الی ٢٢:٣٠

تاریخ  تحویل غرفه به شرکت کنندگان :           ٩٩/٦/٣١  
تاریخ تخلیه غرفه :                                               ٩٩/٧/٤

حضور یک نفر به عنوان متصدی غرفه بدون پرداخت هزینه ثبت نام 
حداقل متراژ هر غرفه ١٢ مترمربع 

دیوارهای پارتیشن غرفه
 نصب نام شرکت بر کتیبه سردرب غرفه 

٣ عدد المپ روشنایی
یک عدد پریز برق 

دو صندلی و یک میز
اینترنت

درج اطالعات غرفه ها برروی  وبسایت  نمایشگاه  به مدت یکسال 
تسهیل در خدمات گمرکی 

 طراحی غرفه و تجهیزات نمایشگاهی بیشتربا هزینه جداگانه طبق سفارش موجود می باشد.



   ریال  ٢/١٠٠/٠٠٠                         ریال  ٢/٥٠٠/٠٠٠

��(معادل ریالی)�����)معادل ریالی(���

تا   ١٣٩٩/٥/٣٠       از   ١٣٩٩/٥/٣١ 

همایش ( حضوری )

همایش  ( آنالین ) 

دوره آموزشی

نمایشگاه

  ریال  ٥/٩٠٠/٠٠٠                         ریال  ٧/٩٠٠/٠٠٠

  ریال  ٢/٩٠٠/٠٠٠                         ریال  ٣/٩٠٠/٠٠٠

عالقمند به شرکت در رویدادهای زیر هستم:
First Name: Ms. / Mrs. / Mr.           

Last Name:

Company:

Type of Business:

Position:

Managing Director:

Tel. / Fax:

Mobile No.:

Email:                                                      Website:

Address:

 فرم ثبت نام 

نام:

نام خانوادگی:

شرکت:

نوع فعالیت :

نام مدیر عامل:

سمت:

تلفن/فکس:

 تلفن همراه:

ایمیل:                                    وبسایت:

آدرس:

Booth No.:

m  :

شماره غرفه:

متراژ غرفه:

2

به تمام هزینه ها   9٪ مالیات بر ارزش افزوده تعلق مى گیرد.  *
  

 

از عالقمندان جهت حضور در همایش، نمایشگاه و کالس آموزشى در خواست مى گردد

 فرم ثبت نام یا کپى آن را به همراه رسید بانکى واریز شده به حساب شماره

 1-10990142-8100-279 بانک پاسارگاد شعبه ارمغان، کد 279
IR 640570027981010990142101:شماره شب

شماره کارت: 5022-2970-0001-0566
به نام شرکت همایش سازان به دبیرخانه همایش ارسال نمایید.

دبیرخانه

4 7
 

 

2203738322048859 - :
22044769 :
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2روز   همایش 1و2 مهرماه
3روز   نمایشگاه 3-1 مهرماه

2روز   دوره آموزشى 3و4 مهرماه
3روز   مالقات هاى تجارى 3-1 مهرماه

هر متر مربع هر متر مربع



2 2 0 4 4 7 6 9  : فکس                               2 2 0 3 7 3 8 3  : تلفن
روبروى پارك ملت، نبش خیابان انصارى، برج ملت، طبقه 7، واحـد 4 خیابان ولى عصر،  تهران، 

iranshop@iicic.com
www.iicic.com/iranshop


