
 بنام خدا

 همایش اقتصاد شهری وتاالرمذاکرات سرمایه گذاری شهری

 1398خرداد  29 –شهر نیلوفری جهان  –کرمانشاه 

 

و سرمایه گذاران  ، انبوه سازان، طراحان و مشاورانکارآفرینان ، پیمانکاران،در این نشست یک روزه ، مجموعه ای از فعالین کشوری 

تفریحی و گردشگری، شهر هوشمند ، بازیافت پسماند ، مجموعه های باز آفرینی شهری ، بافت فرسوده ، حوزه پروژه های شهری اعم : 

، حمل و نقل و ریل، در کنار مدیران شهری استان کرمانشاه در محفلی صمیمی، دور میزهای مذاکرات کاری و  هتل ، شهربازی

رایزنی   را آتی هایتاالر ، با طرفهای مقابل آشنا شده و زمینه همکاریسرمایه گذاری گرد هم آمده و ضمن معرفی خود به تمام اعضای 

 د .باال ، معرفی میشو با سود آوریکرمانشاه مشارکتی فرصتهای  و نیز دد نمونی همکاری متقابل منعقد خواهده وتفاهم نامه هانمو

 : شرایط حضور

 اولویت شرکتهای دارای گرید میتوانند ثبت نام نمایند.کلیه شرکتهای ایرانی با زمینه فعالیت مرتبط با پروژه های شهری با  -

 رفت و برگشت ( برای کلیه مهمانان به عهده خودشان خواهد بود .) مسافرت به کرمانشاه  -

 ن و به عهده ی میزبان( .اسکان ، ترانسفر داخل شهری ، پذیرایی ، اختصاص میز در تاالر ، پذیرش در همایش ) کال رایگا -

 در موعد مقرر وارسال آن به مسوول مربوطه و قطعی نمودن تعلق میز .ام تکمیل فرم ثبت ن -

 . (98خرداد  24)آخرین مهلت ثبت نام   -

 اقالم محتوایی :

 تهیه و بر روی میزتان قرار دهید:صندلی به مجموعه شما اختصاص خواهد یافت لطفا موارد زیر را ر تاالر مذاکرات ، یک میز با چهار د

 رست پتانسیلهای قابل مشارکت تان (.خودتان .فه میزیرچم روپ خودتان .، بروشور و اقالم تبلیغی  کاتالوگکارت ویزیت ،)

 سین برنامه :

نمایید وسپس  سلیقه خودتان چینشبه  یزتان تحویل داده میشود تاومشروع  98خرداد  28سه شنبه  روز پذیرش ازعصر -

تحویل چهارشنبه  ) مهمانانی که صبح چهارشنبه میرسند ، میزشان ساعت هفت صبح به محل اسکان راهنمایی میشوید .

 داده میشود ( .

شرکتها هر  سپسمیشود و با چند سخنرانی کوتاه آغازساعت هشت و نیم صبح  98خرداد  29چهارشنبه روز همایش  -

 .میشوند  دقایقی پرزنتکرمانشاه  فرصتهای سرمایه گذاری متعاقبا تعدادی ازدقیقه معرفی میشوندوکدام در یک 

تبادل کارت دایر خواهد بود و 17شروع میشود و تا ساعت  11درهمان روز حدود ساعت سرمایه گذاری تاالر مذاکرات  -

 .عقد تفاهم نامه ها بانجام میرسد توافقات اولیه ، فهای مقابل ،رایزنی ها ، مذاکرات ، شناخت طر،

میباشد که همزمان با برگزاری تاالر کرمانشاه سرمایه گذاری ی ها و فرصتها پتانسیلبرخی بازدید از از برنامه های جنبی ،  -

 .برای عالقمندان بانجام خواهد رسید

 تاالر و بدرقه مهمانان .های همایش وعصرنیز اتمام برنامه  17ساعت  -



 

 :و راهنماییثبت نام شماره های ارتباطی برای 

 ( .آقای حقی 09125451264 موبایل 08334274594تلفن ی شهرداری کرمانشاه )سازمان سرمایه گذار -

 .( 09141047179موبایل   04133298087) تلفن  مدرسه سرمایه گذاری -شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر -

 www.jahanshahr.org     www.nadimiran.ir     لطفا اخبار تاالر را از این دو سایت پیگیری فرمایید. -

 

 

 فرم ثبت نام :

سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه ، متصدی  فرم زیر را تکمیل و به، شرکتهای واجد شرایط برای حضور در همایش و تاالر

 مربوطه تحویل و اختصاص میزشان را قطعی نمایند .

 با شرکتهای دارای گرید و رزومه برتر خواهد بود .اولویت اختصاص میز حدودیت میزها ، به لحاظ م

 " مشخصات شرکت " 

 وب سایت شرکت شماره های تماس نام مدیر عامل زمینه فعالیت نام شرکت

     

 

کت تان ید:  گریدهای شر  .....    را نام ببر

 

 

 " مشخصات مهمانان" 

 رد

 یف
اسکان نیاز  روز وساعت ورود به کرمانشاه مسوولیت در شرکت کد ملی نام ونام خانوادگی

 دارید؟

      

      

 توضیح اینکه ، اسکان فقط برای مهمانان خارج از استان کرمانشاه پیش بینی شده است . -

 

 . هستیم  کرمانشاه  _نیلوفری جهان  ر شهر منتظر قدوم مبارک و پر مهرتان دا کمال افتخار ، ب
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