


  باره تورینتو:در -1

در ایران با حضور جمع کثیری از شرکت های  ریهین رویداد  در حوزه سرمایه گذاری شبه عنوان اول 2018تورینتو 

 بر پا می گردد. سرمایه گذاری توانمند  داخلی و خارجی در زمینه

شناسایی  بتوانند باصاحبین صنایع سرمایه گذاران و مجریان طرح ها ، فرصت مغتنمی است تا در فضایی تخصصی 

فعالیت صنایع ، سمت و سوی رشد  د بازارها ،نو با در نظر گرفتن رو رسیده  پایدار یتوافقو ارزیابی  فرصت ها به 

مهم و کلیدی  قه مندان و فعاالن در این حوزه سرمایه گذاری های آتی خود را هدایت نمایند. لذا به اطالع کلیه عال

در مرکز همایش های برج میالد خورشیدی  1397مهر ماه  2شهریور لغایت  31رویداد در تاریخ می رساند این 

 تهران برگزار می گردد.

با اتکا به توان داخلی و  در امور شهری ، تعالیدر این راستا دبیر خانه همایش و نمایشگاه قصد دارد با رویکرد 

حمل و نقل عمومی، اه و پیشرفت در خدمات شهری، هانی خدمات ویژه ای را جهت باال رفتن رفمشارکت ج

 ، محیط زیست و انرژی های نو ارائه دهد.گردشگری

در راستای  در کاران این صنعت گامی رو به رشداین رویداد بزرگ با مشارکت کلیه دست انبا این امید که برگزاری 

 در جهان باشد.اسالمی و انعکاس توانمندی های ایران  اعتال

 

 

 

 :درباره برگزار کننده -2

با حمایت معنوی شورای عالی استان ها، شورای اسالمی  2018شرکت مهندسی شهریگ به عنوان دبیرخانه تورینتو 

در حوزه توسعه شهری، اقتصاد، برنامه  همشاور مهم در امری ی تهران به عنوان یکی از شرکت هاشهر تهران ، شهردار

می را نیز دارا که گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور  استریزی منطقه ای و آمایش سرزمین و ... 

  باشد.

 زه اقدام به فراخوان همایش نموده ایم.با همکاری جمعی از متخصصین کارآزموده در این حو کهما مفتخریم 

ارائه بسته های فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران و سایر مراکز استان ها و دبیرخانه رویداد  از جمله اهداف

ارائه فرصت های سرمایه گذاری می باشد و همچنین ایجاد بستری مناسب برای مناطق آزاد تجاری ویژه اقتصادی 

انجام مذاکرات ات داخلی به است که در کنار مذاکرسازمان ها و دستگاه های اجرایی در حوزه ی شهری توسط 

 منجر شود.داخلی در همایش و نمایشگاه  سرمایه گذاریو جهت سرمایه پذیری  المللی تجاری بین
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 : 2018اهداف کلی تورینتو -3

 ارائه بسته فرصت های سرمایه گذاری حوزه شهری  .1

 سرمایه پذیران در حوزه پروژه های شهریجهت سرمایه گذاران و  B2Bایجاد فضای  .2

 تعریف و شناسایی شیوه های نوین تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری .3

 فرایند ها و رویدادهای قانونیسرمایه گذاری شهری  .۴

  تجارت داخلی و بین المللی موفق در شیوه های نوین مالی و تسهیل فرصت ها در حوزه ی شهریارزیابی  .5

 تبیین شناسایی ظرفیت های شورا در تسهیل  .۶

 شناسایی و معرفی الگوهای نوین در تامین زیر ساخت های شهری .7

 رینقش شورای های اسالمی در توسعه سرمایه گذا .8

 :عنوان پنل های تخصصی همایش-4

 الزامات و تجربیات سرمایه گذاری در پروژه های شهری: .1

  رویه های سرمایه گذاری 

 مشوق ها و حمایت ها 

 ارایه تجارب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

 فرصت های سرمایه گذاری در محور هوشمند سازی شهری: .2

 ارائه طرح جامع هوشمندسازی شهر تهران 

  بین المللی در حوزه فن آوریتعامالت 

 زیر ساختهای ارتباطی 

 پی و جاذب سرمایه در حوزه های هوشمندسازیارایه طرح های استارتا 

 :تفریحات و گردشگری محور در گذاری سرمایه های فرصت .3

 گردشگری 

 ورزش 

 پارک ها و فضاهای سبز 

 فضاهای تفریحی 

 بناهای میراثی 

 زندگی شبانه 

  جاذب گردشگرتورگردانی و آژانس های 

 گردشگری سالمت 

 :زیرساخت های شهری محور در گذاری سرمایه های فرصت .4

 حمل و نقل 

 خدمات شهری و محیط زیست 

 خدمات فنی و عمرانی 

 آب و فاضالب 

 انرژی 
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 :تجارت و کسب محور در گذاری سرمایه های فرصت .5

 پردیس صنوف 

 مراکز تجاری 

 سرمایه پذیران خصوصی 

 :شهری بازآفرینی محور در گذاری سرمایه های فرصت .6

 فرهنگ و هنر 

 مسکن 

 ایمنی 

 خدمات اجتماعی 

 تامین سرمانه 

 اراضی ذخیره شهری 

 :رویدادزمان و مکان -5

 ( 18 ساعت لغایت  8 ساعت از)   1397مهرماه  2 شهریور ماه الی  31   :زمان رویداد 

 برج میالد تهران بین المللی مرکز همایش های   :مکان رویداد

 

 :سیاستگذاری رویداد شورای-6

 

 یس شورای اسالمی شهر تهرانئر -

 شهردار تهران -

 رئیس شورای عالی استان ها -

  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهردارییس ئر -

 (مجری رویداد )مدیر عامل شرکت مهندسی شهریگ -

 دبیر علمی رویداد -

 دبیر اجرایی رویداد -

 مجری رویداد: شرکت مهندسی شهریگ -

 دبیر علمی رویداد: دکتر مجید فراهانی ، رئیس کمیته علمی و محتوا -

  ییمیرزایی ، رئیس کمیته اجراپویا مهندس دبیر اجرائی رویداد:  -
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 :مدعوین -7

دبیر   تهران ، شهرداری استان ها ، مدیرانشهردار تهران ،رییس شورای عالی  اسالمی شهر تهران ، شورای رئیس

 اقتصادی و مالی معاون شورا، بودجه و برنامه کمیسیون شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی،  رئیس

 حوزه در کشوری مقامات ،  شهرداری گذاری سرمایه سازمان رئیس شهرداری تهران، درآمد مدیرکل شهردارتهران،

 مالی، وزرای محترم حوزه اقتصادی، رییس بانک مرکزی،  وتامین گذاری سرمایه و شهری مدیرت با مرتبط های

اشخاص حقیقی  دانشگاهی اساتید و مالی، اندیشمندان و پولی حوزه در فعال شرکتهای و ،موسسات ها بانک مدیران

 نمایندگان مجمعمالی،  -پولی و گذاری سرمایه های حوزه در المللی بین فعال نهادهای و و حقوقی  و موسسات

 پژوهش مرکز رییس  استانداری، اقتصادی های معاونت و اسالمی، استانداران شورای مجلس در تهران استان محترم

 معاونت ، استانداران ، شهرداران ، ایران فنی و اقتصادی های کمک گذاری و سرمایه سازمان مجلس، رییس های

سازمان بورس،رییس بیمه مرکزی  رییس  شهری، امور  هماهنگی کل مدیر ،  اقتصادی های عمرانی، معاونت های

 ایران، سفیران و رایزنان اقتصادی سفارتخانه های مستقر در ایران . 

 

 :طبین رویدادامخ-8

مخاطبین رویداد به طور عام متشکل از کلیه  مراکز تحقیقاتی،مراجع کالن تصمیم گیری کشور، دستگاه 

پیمانکاران  نظران، محققین، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی ،مسئولین اجرائیمدیران، صاحب  اجرائی، های

فعالیت شهرداری ها و سرمایه  و فعالین بخش خصوصی مرتبط با و شرکت های بزرگ و موسسات مالی

 .باشد گذاری وتامین مالی ،بانک ها ،موسسات و شرکتهای فعال حوزه پولی و مالی در سراسر کشور می

 :شگاهبخش نمای -9

کالن شهرها مراکز اقتصادی ویژه شهرک های صنعتی ند بانک ها، موسسات مالی شهرداری های حضور قدرتم

متر مربع این امکان را ایجاد می نماید  8000شهرهای جدید و شرکت های بزرگ پیمانکاری در فضایی با مساحت 

ایجاد گردد نمایشگاه به عنوان ابزاری در شناسایی تا ارتباطی موثر و پایدار بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران 

 پروژه ها پیمانکاران تامین کنندگان و سرمایه گذاران می باشد.

 باشد     می برقرار نمایشگاه تخصصی سالنهای و میالد  برج های همایش مرکز داخلی فضای بخش دو در نمایشگاه -

 ریال 10.000.000: متری       :  نمایشگاه اصلی  پاویون فضای در غرفه                                                                 

 ریال 5.500.000 متری:      نمایشگاهی تخصصی مرکز فضای در غرفه 
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 :رویداد کتاب  -10

 ریال 35.000.000            : صفحه ی اول یا دوم                                                                 

 ریال ۶0.000.000       :صفحه ی اول و دوم  باهم                                                                 

 ریال 25.000.000 :صفحه اخر یا یکی مانده به اخر                                                                 

 ریال ۴0.000.000  :صفحه اخر و یکی مانده به اخر                                                                 

 ریال 15.000.000 :                   هرصفحه داخلی                                                                 

 ریال 10.000.000 :               نصف صفحه داخلی                                                                 

 

 

 : مهم های تاریخ-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسپانسری: های بسته-12

 شروع ثبت نام 1/5/97

 ارسال مدارک تکمیلی 1/5/97

 ارسال طرح های غرفه به دبیرخانه 30/5/97

 تاریخ اخذ مجوز غرفه  سازی 10/6/97

 مرکز  همایش ها یک روز قبل از همایش

تاریخ ورود به سالن 

 جهت غرفه سازی

 سالن های تخصصی سه روز قبل از همایش

 زمان برگزاری مهر 2شهریور الی  30

 زمان جمع آوری مهر 3
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 ردیف  عنوان  الماس  طالیی نقره ای 

   

درج نام و لوگوی سازمان به عنوان 
 حامی رویداد

)در کلیه کاتالوگ ها.پوسترها و اطالع 
 رسانی های رویداد (

۱ 

   

دقیقه  ۵پخش تیزر تبلیغاتی )حداکثر 
سالن اصلی )تیزر ای ( در نمایشگر 

توسط کمیته جهت تایید بررسی 
 میشود.(

۲ 

    ۳ حضو رسخنران در پنل 

   
اختصاص یک استند  تبلیغاتی در 

 فضای جانبی سالن همایش 
۴ 

نفر  ۴ نفر  ۶  نفر  ۸   
دعوت افتخاری از اعضای سازمان 

 حامی برای حضور در رویداد 
۵ 

   
اهدا تندیس رویداد به سازمان 

 حامی 
۶ 

   
اهدا لوح تقدیر رویداد به سازمان 

 حامی 
۷ 

   
قرار گرفتن پرچم سازمان حامی در 

 سالن اصلی همایش 
۸ 

   
قرار گرفتن پرچم سازمان حامی 

 در البی 
۹ 

   
درج نام و لوگوی سازمان حامی 

 در محوطه سالن همایش
۱۰ 

   
ایجاد صفحه اختصاصی در سایت 

 رویداد برای معرفی حامی 
۱۱ 

   

قرار گرفتن لوگوی حامی درصفحه او 
ل سایت رویداد و لینک به سایت 

 حامی  
۱۲ 

   
درج نام و لوگوی سازمان در 

 سالن اصلی همایش 
۱۳ 

   
سی دی رویداد معرفی حامی در 

  جهت تبلیغات حامی 
۱۴ 

   

قرار دادن کاتالوگ ها و هدایای 
حامی به عنوان حامی طالیی در 
 محتویات پکیج شرکت کنندگان 

۱۵ 

   
اختصاص میز مذاکره جهت 

B2B  مذاکرات 
۱۶ 

   
امکان حضور حامی در سالن 

   B2Bمذاکرات 
۱۷ 

   
صفحه اختصاصی در کتاب 

 رویداد 
۱۸ 

   
درج لوگو و معرفی در کتاب 

 رویداد  
۱۹ 

متر  ۱۲ متر  ۱۸  متر  ۲۴   ۲۰ غرفه نمایشگاهی 

میلیون  ۷۰
 تومان 

میلیون  ۰۵۱
 تومان 

میلیون تومان  ۰۵۲  ۲۱ قیمت بسته ها  
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