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2021اطالعات نمایشگاه صنعت و نوآوری بالروس  2

ها، تجهیزات و محصوالت صنعتینوآوری المللیبیست و چهارمین نمایشگاه بین 

گازونفتشیمی،المللیبیننمایشگاهبیستمین

جوشکاریالمللیبیننمایشگاهپنجمین

های تولید پلیمرها و مواد مرکبنوآوری پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و 

هکمیگردد،برگزارتخصصیوهمزمانصورتبهنمایشگاهچهاربالروس2021نوآوریوصنعتنمایشگاهدر
.میگرددکشورهاسایرازتخصصیکنندهبازدیدافزایشباعثمهماین



1400خردادماه 7الی 4: زمان 

کشور بالروس: مکان 
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المللیگروه های کاالیی نمایشگاه بین 
تجهیزات و نوآوری های 

2021بالروسو مواد مرکب پلیمرهاتولید 
مهرماه8الی 6: زمان 
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جهیزاتتوآالتماشینپردازش،پیشبرای(جانبیواصلی)تجهیزاتوآالتماشینپلیمرها،پردازشوتولیدهایآوریفنوتجهیزاتآالت،ماشین
ارجی،خسطحاتمامبرایهادستگاهوهامجموعهپردازش،اتمامبرایتجهیزاتوآالتماشینها،پالستیکپردازشوبازیافتبرای(جانبیواصلی)

هایآوریفنوتولیدخطوطصنعتی،اتوماسیوندقیق،ابزارهایبرش،ابزارهایپالستیک،جوشکاریبرایتجهیزات،چاپوزدنبرچسبپوشش،
کامپوزیت،کف،بادوام،پالستیکاالستومر،ترموپالستیک،کمکیواولیهموادغیره،ورباتیکچیلر،فر،:تولیدهایزیرساختزیست،محیطباسازگار

ها،پروفیلها،رشتهمصنوعی،هایبخیهوالیاف:تمامنیمهمحصوالت،اکوپالستیکوبیوپالستیکپالستیکالستیک،وفلزیپلیمرهایفایبرگالس،
ها،سبچشیمیایی،موادکنسانتره،رنگی،هایرنگدانهپرکننده،موادافزودنی،موادپلیمری،هایرزین:الزمموادها،پوششها،لولهها،برگمقاطع،

قالبشاری،فگیریقالببادی،گیریقالبطریقازکهمحصوالتیمصرفی،مواد،الیهچنداجزایشده،تقویتالیافومواد،خامکمکیمحصوالتسایر
حرارتی،دهیشکل،uumخالتشکیلگذاری،پایهوقالبگریریختهماشینکاری،گری،ریختهتقویموریزیقالباکستروژن،گیری،کفدوار،گیری

،(هغیروآوریفناتصال،بست،وچفت)کامپوزیتموادازشدهساختهمحصوالتدرویژههایماژول.آیندمیبدستجوشکاریوویبرهسازیفرم
هایپروژهشده،تمامکاالهایطراحیوسازیمدلاطالعات،فناورینگهداریافزار،نرممشاوره،آماده،کاالهایالستیکی،وپالستیکیمحصوالت

ایهزبالهبازیافتوآوریجمعبرایفناوریوتجهیزات،لیزینگتخصصی،هایانجمنوهااتحادیهآزمایش،تجهیزاتنوآوری،وتوسعهتحقیق،
سهاسکنرهای،افزودنیهایفناوریکار،نیرویازمحافظتوصنعتیایمنی،نقلوحملانبار،تجهیزاتوتدارکاتگذاری،مارکبندی،بستهپالستیکی،

بعدیسهچاپبرایموادبعدی،سهچاپگرهایوبعدی



المللیبین گروه های کاالیی نمایشگاه 
، نفت و گازشیمی

2021بالروس 
مهرماه8الی 6: زمان 
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حملآوری،معجاستخراج،فرآیندهایتولید،وهافناوریاولیه،موادگاز،وروغنتصفیهنفت،شیمیایی،صنایعتجهیزات،شیمیدستاوردهایجدیدترین
رایانهکمکبهگازوروغنتصفیهوسازیذخیرهنقل،و



المللیبین گروه های کاالیی نمایشگاه 
تخصصی جوشکاری

2021بالروس 
مهرماه8الی 6: زمان 
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وجوشکاریبرایمواد،جوشکاریتجهیزاتبرایتجهیزاتولوازمقطعات،جوشکاری،برایجانبیلوازموابزارتغذیه،منابعجوشکاری،تجهیزات
جوشکاری،مخصوصهایلباسجوشکاری،اتصاالتکیفیتکنترلتجهیزاتفلزات،پردازشبرایشیمیسطح،سازیآمادهتجهیزاتمتحد،فرآیندهای

فیلترهایسیستموتهویهجوشکاری،هنگامدرجمعیامنیتیهایسیستمشخصی،حفاظتتجهیزات



المللیبین گروه های کاالیی نمایشگاه 
ها، تجهیزات و محصوالت صنعتینوآوری 

2021بالروس 
مهرماه8الی 6: زمان 
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زیستمحیطومنابعدرجوییصرفهنیرو،مهندسیصنعت،دیجیتالتحولصنعتی،محصوالتوهانوآوری،تجهیزات

2021صنعتی بالروس ها، تجهیزات و محصوالت نوآوری المللیبین برنامه های جانبی نمایشگاه 

«کیفیتتجهیزات،ها،نوآوری»المللیبینسمپوزیوم
«افزودنیهایآوریفنتوسعهاندازچشم»المللیبینعملیوعلمیسمپوزیوم
«موفقیتاصلیعوامل،B2Bبازاریابیبرایجدیدهایچالش»کنفرانس

«صنعتیامکاناتسازیدیجیتال»سمینار
«تجهیزاتوهافناوری:صنعتدرنوآوری»نوآورینمایشگاه

صنعتدرفرعیقراردادهایمبادله
«نوآوریهمکاریاستراتژی-صنعتوعلم»همکاریوتماستبادل

«پتروشیمیوشیمیاییموادتولیدبرایعلمیاندازهایچشم»سمینار
المللیبینکنندگانمشارکتبابالروسیجوشکارهایرقابت



عکس هایی از نمایشگاه بین المللی صنعت بالروس
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عکس هایی از نمایشگاه بین المللی صنعت بالروس
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تاریخچه برگزاری نمایشگاه 

آمار نمایشگاه بین المللی صنعت بالروس

: دورهکنندگان در آخرین شرکت 

اوکراین اسلواکی،لهستان، فدراسیون روسیه، آلمان، هندوستان، ، چین، بالروسهای کشورشرکت کننده از 245

:فضای نمایشگاه 

متر مربع7000

:هیئت های خارجی رسمی 

مورد27

:نشست های تجاری 

مورد29

:شرکت کنندگان در مسابقه جوشکاری 

شرکت83شرکت کننده از 182
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اطالعات اقتصادی کشور بالروس

درخودالروسباقتصادی،لحاظبه.استصنعتیلحاظازجمهوری هایافته ترینتوسعهازیکیبالروساوراسیا،اتحادیهکشورهایبیندر
بازارساختارهایعرضهبا،1990سالازپس.داردشرکتبالروسوروسیهاتحادیهواوراسیااقتصادیمجمعمستقل،کشورهایهمسود

2001سالدربالروسوبازگشتآنبه1996سالدراقتصادیرشداما،.گردیدشناورصنعتیتولیدپیشین،شورویاتحادداخلبهآزاد
.رسیدکشاورزیوصنعتیتولیدسطوحبهکهبود”CIS“همسودمستقلکشورهایگروهازکشوراولین

کشورهایوعضپنجازیکیواستمرزهمروسیهواوکراینلهستان،لیتوانی،لتونی،کشورهایباواستشدهواقعاروپاشرقدربالروس
.میباشداوراسیااتحادیه

وجارتتجهتآمدهبدستهایفرصتازیکی.داردراهمسایهبههمسایهصادراتپتانسیلوداردروسیهبانزدیکیمشارکتبالروس
طرفآناساسبرکه.میباشداوراسیااتحادیهوایرانبینترجیحیتجارتموافقتنامهاوراسیاعضوکشورهایوبالروسبهکاالصادرات

.استدادهتخفیفورودیعوارضوحقوقدرمقابلطرفبهکاالتعرفهکد380درایرانیطرفوکاالتعرفهکد502دراوراسیایی

دومقام هایامضایبهکه(قرقیزستانوارمنستانبالروس،قزاقستان،روسیه،)اوراسیااتحادیهوایرانبینترجیحیتجارتموافقتنامه
.استشدهاجرامرحلهوارد1398آبان 5ازرسیدهطرف

وداردهروسیبانزدیکیمشارکتهمچنینودارداوراسیااتحادیهعضوکشورهایسایربهنسبتتریآسانگمرکیقوانینبالروس
باآنجاردودادهانتقالبالروسبهآمادهنیمهیاوخامبصورتراکاالهامیتوانبنابراین.داردراهمسایهبههمسایهصادراتپتانسیل

شورهایکسایربهکاالانتقالجهتبالروسازونمودهتکمیلوبندیبستهخدمات،وکارنیرویملک،اجارهاندکهایهزینهبهتوجه
.کرداستفادهاروپاهمچنینوعضو
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امکانات در نظر گرفته شده جهت حضور در 
2021و نوآوری بالروس صنعت المللی نمایشگاه بین 

مهرماه8الی 6: زمان 
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ویزای تجاری 

رفت و برگشتبلیط 

بیمه مسافرتی

رزرو هتل چهار ستاره

مترجم هم زمان در غرفه

گشت شهری

در صورت نیاز ثبت شرکت و اجاره دفتر کار در بالروس

هزینه موارد فوق به فاکتور غرفه اضافه میگردد



نمایشگاه بین المللی فرم ثبت نام  
2021نوآوری بالروس و صنعت 
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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)??

___________________________________________________________________________________________________________



بین المللی نمایشگاه 
2021صنعت و نوآوری بالروس 

مهرماه8الی 6: زمان 

:باشیدارتباطدرمابازیرطریقازنمایشگاهدرحضورجهتمشاورهوبیشتراطالعاتکسبجهت

02188230971-88230974:تماسشماره

0939-962-7352:اپواتس

WWW.ARIANAEXPO.COM:سایتوب

15


