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ي بيست و 
اه صنعتي 

هايي  شركت
ا برگزاري 
ر دسترس 

 ،پذيرفته ت
درصد  80 

 كنفرانس 
ار خواهند 

برق كشور 
فراهم   هي

اي شركت 
ز ابزارهاي 

سازماني  ين

 مجازي گاه
 نـلفـت ارهـ

 

 شماره
 تاريخ 

 

  يع 

مايشگاه جانبي
در دانشگاماه  

شاز آن دسته 
زي همزمان با
بطور دايمي در

هاي صورت نگي
با دت سه ماه

جانبيمايشگاه 
جازي برخورد

صنعت ب عاالن
شي و دانشگاه
ن پلتفرمي برا
از كيل دهند و

كاتبات بينم و 

نمايشگ در نام ت
ـشم با بيشتر ت

جانبي كنفرانس

توزي كنفرانس

نمكميل فضاي 
ارديبهشت 22

راي استفاده آ
مايشگاه مجاز
بط شگاه مجازي

كه طي هماهن
به مد 2/1401

حضوري در نم
نمايشگاه مجاز 

هاي فع وانمندي
، مراكز پژوهش
 از يك سازمان
ن پلتفرم تشك
هاي هوشمند

ثبت جهت گردد ي
اتـاطالع كسب
   .فرمايند صل

ري نمايشگاه ج

  

ك شگاه مجازي

ند به دليل تك
2و  21زهاي 

ي كنفرانس بر
هم شده و نم

نمايشز، بخش 

است كن تومان 
21/2از تاريخ  

 كه بصورت ح
اده اور و استف

سايي و ارائه تو
ها ها، سازمان ت

زاياي استفاده
 را نيز در اين
، عقد قرارداده

مي دعوت شگاه
ك رايـب يا و عه

حاص تماسبي) 

ستاد برگزا       

بسمه تعالي
  

نمايش بخش ر

رسا ت برق مي
ق كه طي روز
مايشگاه مجاز

ند فراا  نداشته
ر كنفرانس نيز

ميليون 5ازي 
ويژه كنفرانس

هايي شركت  
از امكان حضو

تي براي شناس
طات با شركت
 نمايشگاه از مز
ن مجازي خود
 خريد، فروش،

نمايش در حاضر
 eleceعهـمراج

(خانم طهماسب 0

                  

مشاركت در ي

فعاالن صنعتو 
زيع نيروي برق

نمگردد،  زار مي
 نمايشگاه را

س از پايان كار

نمايشگاه مجا 
و تخفيف كا با
. همچنينست

صورت رايگان ا

ه براينكه فرصت
رتباطي توسعه ا

دگان در اين
توانند سازمان
يجيتال مانند

ح محترم هاي ت
ex.ex.texpl
09018014565

                  

يژه اعضا براي

حترم سنديكا و
هاي توز شبكه

برگزك تهران) 
 حضوري در

و پس نمايد مي

ساله يكراك 
 اعضاي سنديك

اسيون تومان 
ماه بص دت سه

ن پلتفرم عالوه
 متنوعي براي

كنند شركت ن 
ت شوند و مي ي

سازمان ديك 

شركت از فوق، 
at.irرنتي،ـينت

5شماره واتساپ 

                  

تخفيف ويع: 

  م و احترام؛ 
اعضاي محتالع 

ن كنفرانس ش
ير(پلي تكنيك
كان مشاركت
س آغاز بكار م

   بود.
و اشتر نام ثبت 

براينام   ثبت
ميلي1مبلغ ف 
اند به مد كرده ت
 

 ذكر است اين
 بود، امكانات

است. همچنين 
مند مي يز بهره

يك  و پيشرفته
  ند گردند.

اتحتوضي به ه
اي آدرس به س

و ش 021- 2264
            

                  

  

موضو
  

با سالم
به اطال

ششمين
اميركبي
كه امك

كنفرانس
خواهد
هزينه
هزينه

تخفيف
شركت

 .  بود
شايان
خواهد
نموده

خود ني
متنوع
من بهره

توجه با
فرانسـكن

41269
        

        


