
ی تخصص–نمایشگاه بین المللی 
آب و تجهیزات گرمایشی

1400خردادماه 7الی 4: زمان 

کشور بالروس: مکان 
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گروه های کاالیی نمایشگاه 2

جهیزاتتمایعات،بردنبینازوزدایینمکگاز،بردنبینازآب،تصفیهتجهیزاتوفناوریچاه،فیلترهایحفاری،سکوهایچاه،شناساییوهیدروژئولوژیچاه،حفاریتجهیزات
ازفاظتحآب،هایسیستموآببازیافتهایحلراهباران،آبآوریجمعسیستمبطری،آشامیدنی،آبصنعتیوخانگیفیلترهایمخازن،آب،کنتورهایآزمایشگاهی،وتحلیلی
سیستمآب،تأمینهایسیستمصنعتی،نظافتیهایدستگاهآبی،تجهیزاترویبراضطراریشرایطازپیشگیریها،نوآوریتخلیه،بدونهایسیستمآب،منابعازحفاظتوآباستخر

هایسیستمالب،فاضوآبکیفیتکنترلکنتورهایآب،مخازنبیولوژیکی،هایخانهتصفیهفاضالب،تصفیهتجهیزاتصنعتی،وبهداشتیشیرآالتآب،هایپمپکشی،لولههای
هایتمسیساتوماتیک،تجهیزاتوآالتماشینگاز،اجاقمشعل،بخار،دیگهایآب،کیفیتکنترلبازرسیوبررسیهایسیستمآب،جداسازیوزهکشیتجهیزاتآب،حفاظت

وباتریگرما،گزینجایمنابعبخاری،کنوکتور،رادیاتور،حرارتی،هایتکنیکگیری،اندازهوتنظیمکنترل،هایدستگاهگرمایش،مسیرهایبندیعایقوگرمایشهایشبکهگرمایشی
وسایلگندله،هایآوریفنگرما،درجوییصرفههایحلراهخودکار،گرمایشهایسیستموحرارتبازیابیسوخت،وزیستیانرژیهاینیروگاهخورشیدی،هایکنندهجمع

آبگرمایشواسیونفیلترهایسیستماستخر،جانبیلوازموتجهیزاتاستخر،آبتنظیموکنترلهایسیستماستخر،اتوماتیکتجهیزاتاستخر،پمپاژهایپمپوتجهیزاتگرمایش،
وهالولهآب،ضدمواد،SPAشنا،استخرهایاستخر،آبکیفیتکنترلوعفونیضداستخر،روشناییگرداب،تجهیزاتآکواریوم،تزئینی،آبها،فوارهآبشارها،استخر،هایپلهاستخر،
سیستم،ترانشهبدونهایفناوریاتوماسیون،وکنترلتجهیزاتدقیق،ابزار،(درایوهااتصاالت،توقف،شیرهای)هاسوپاپعایق،موادبهداشت،وخوردگیضدازحفاظتلوله،خطوط

هوا،نکردتمیزهایسیستمدمنده،هایدستگاهوهوامجارییونیزرها،گیر،رطوبتهوا،سازرطوبتهوایی،وآبتجهیزاتمطبوع،تهویههوا،تصفیهوکنندهخنکهوا،تهویههای
دهیهوا،CO2سنسورهایگاززدایی،هوا،جریانکنترلوهواتغذیهاتوماسیونژنراتورها،وبادیهایتوربینهوا،فیلترهایهوا،آلودگیازحفاظتفیلتراسیونوغباروگردحذف

وحقیقتمحیطی،زیستهاینوآوریآب،هایفناوریگاز،کنتورهایگاز،هاینگهدارندهمستقل،گازتغذیهگاز،تأمینهایسیستممونتاژمهندسیهوا،محیطایمنیاتوماتیک،
ونقانمحیطی،زیستآموزش،"هوشمندخانه"هایسیستممحیطی،زیستهایپروژهوخدماتسبز،سازهایوساختوشهرشناسیبوممحیطی،زیستاستانداردهایتوسعه،
گرمایش،عمنبمصرفسطحکاهشخرابی،کنترلآب،ذخیرهآب،تأمینسیستممدیریتگرمایشی،منابعوآبمنطقیمصرفهایآوریفنوتجهیزاتکنترل،وطبیعتازحفاظت
لوازمروشنایی،تخصصی،مبلمانمیکسر،تراز،خودهایکفموزاییک،کاشی،حمام،ستوکابینحمام،بهداشتی،سرامیکها،دادهانتقالومدیریتهایسیستمکنترل،هایسیستم
نمادوهایکابینها،حماموسوناهایاجاقآماده،هایحمامحمام،هایدرب،(زیستمحیطباسازگارهایشومینه)زیستیهایشومینهبرقی،هایشومینهگاز،چوب،دکور،جانبی،

تالپوروهارسانهها،سوناوهاحماممبلمانودرها،حماموساختمانیمصالحگاز،اجاقگریریختهسنگی،هایشبکهرجیسترها،حرارتی،هایمبدلمخازن،ها،دودکشبخار،وقرمز
تخصصیاینترنتیهای



تاریخچه برگزاری نمایشگاه 

1999برگزاری نمایشگاه آب و تجهیزات گرمایشی بالروس از سال بیست دومین دوره 

:  دورهکنندگان در آخرین شرکت 

تونی، اپن، ایتالیا، قزاقستان، کره، لاتریش، بالروس، چین، جمهوری چک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، ژ)کشور 21شرکت کننده از 181
(و ایاالت متحده آمریکالهستان، فدراسیون روسیه، اسلواکی، اسلوونی، سوئیس، ترکیه، اوکراین 

:قبلدر دوره ( بالروسشرکتهای غیر از کشور )تعداد شرکت های خارجی 

کنندهشرکت 103

(به تفکیک بازدید کنندگان کشور محل برگزاری و سایر کشورها):تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه 

تالیا، قرقیزستان، اتریش، بالروس، چین، جمهوری چک، دانمارک، فنالند، آلمان، ایران، ای)کشور 20متخصص از 4835: کنندگانبازدید 
(ه ،تاجیکستان، ترکیه، ازبکستانلتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مولداوی، نروژ، لهستان، فدراسیون روسی
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پالن نمایشگاه 4



اطالعات اقتصادی کشور بالروس

همسوددرودخبالروساقتصادی،لحاظبه.استصنعتیلحاظازجمهوری هایافته ترینتوسعهازیکیبالروساوراسیا،اتحادیهکشورهایبیندر
داخلبهآزادبازارساختارهایعرضهبا،1۹۹۰سالازپس.داردشرکتبالروسوروسیهاتحادیهواوراسیااقتصادیمجمعمستقل،کشورهای

ازکشوراولین2۰۰1سالدربالروسوبازگشتآنبه1۹۹۶سالدراقتصادیرشداما،.گردیدشناورصنعتیتولیدپیشین،شورویاتحاد
.رسیدکشاورزیوصنعتیتولیدسطوحبهکهبود”CIS“همسودمستقلکشورهایگروه

اتحادیهورهایکشعضوپنجازیکیواستمرزهمروسیهواوکراینلهستان،لیتوانی،لتونی،کشورهایباواستشدهواقعاروپاشرقدربالروس
.میباشداوراسیا

ادراتصوتجارتجهتآمدهبدستهایفرصتازیکی.داردراهمسایهبههمسایهصادراتپتانسیلوداردروسیهبانزدیکیمشارکتبالروس
5۰2دریاییاوراسطرفآناساسبرکه.میباشداوراسیااتحادیهوایرانبینترجیحیتجارتموافقتنامهاوراسیاعضوکشورهایوبالروسبهکاال
.استدادهتخفیفورودیعوارضوحقوقدرمقابلطرفبهکاالتعرفهکد38۰درایرانیطرفوکاالتعرفهکد

طرفدومقام هایامضایبهکه(قرقیزستانوارمنستانبالروس،قزاقستان،روسیه،)اوراسیااتحادیهوایرانبینترجیحیتجارتموافقتنامه
.استشدهاجرامرحلهوارد13۹8آبان 5ازرسیده

پتانسیلوداردروسیهبانزدیکیمشارکتهمچنینودارداوراسیااتحادیهعضوکشورهایسایربهنسبتتریآسانگمرکیقوانینبالروس
هایینههزبهتوجهباآنجادرودادهانتقالبالروسبهآمادهنیمهیاوخامبصورتراکاالهامیتوانبنابراین.داردراهمسایهبههمسایهصادرات

استفادهپااروهمچنینوعضوکشورهایسایربهکاالانتقالجهتبالروسازونمودهتکمیلوبندیبستهخدمات،وکارنیرویملک،اجارهاندک
.کرد

.
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عکس هایی از نمایشگاه صنعت آب 
و تجهیزات گرمایشی 
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عکس هایی از نمایشگاه صنعت آب 
و تجهیزات گرمایشی 
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عکس هایی از نمایشگاه صنعت آب 
و تجهیزات گرمایشی 
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صنعت آب فرم ثبت نام  در نمایشگاه 
گرمایشی بالروس و تجهیزات 
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№ Туре of  service
Price-1 item, 

USD
Quantity

Cost, 
USD

1.1 Registration fee 216 1 216

1.2 Equipped exhibition space, 1 sq. m., USD Linear / Angular 200

1.3 Unequipped exhibition space, 1 sq. m., USD Linear /Angular 160

1.4 Exhibition space outside the pavilion, sq. m. 60

1.5 Inscription on frieze
Up to 18 signs 32

For every symbol, more than 18 signs 2

1.6 Accreditation of one promoter from company participating with / without stand 190 / 360

Total 

APPLICATION FORM №1 Registration № ______ Date: “ __ ” 

_________ 2021

(are given by Organizer) [ STAND No.: _____ ]
•The EXHIBITOR (full name of organization) in English:

The EXHIBITOR (full name of organization) in Russian: 

Address (legal): 

Address (postal): 

Phone number: + Fax: +

E-mail: http://

Bank full name: Bank code: 

Bank address: 

Account no. (USD): SWIFT: 

Person Name who will conclude the Contract: 

Job title: Acting on the Grounds of: Statute

2. Additional information:

2.1. Please fill in also the application forms №2, №3, №4, and №5 and send it to Us.       

2.2. What’s the name of the Company that will build Your stand(s)??

___________________________________________________________________________________________________________



فرم ثبت نام  در نمایشگاه صنعت آب 
و تجهیزات گرمایشی بالروس 

:باشیدارتباطدرمابازیرطریقازنمایشگاهدرحضورجهتمشاورهوبیشتراطالعاتکسبجهت

۰218823۰۹71-8823۰۹74:تماسشماره

۰۹3۹-۹۶2-7352:اپواتس

WWW.ARIANAEXPO.COM:سایتوب
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