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  مقدمه:

المللي نوآوري و فناوري              از حسن اعتماد شما به هفتمين نمايشگاه بينضمن تشكر 
)INOTEX 2018رساند فرايند ثبت نام نهايي و تخصيص فضا طي روزهاي ) به استحضار مي

به اين دفترچه انجام خواهد شد. از طريق سايت نمايشگاه  ٩٧تيرماه  ٤و  ٣يكشنبه و دوشنبه 
در صورت  نام نهايي  تهيه و تدوين شده است.نام كنندگان براي ثبتمنظور راهنمايي كليه ثبت

  تماس حاصل شود. ٠٢١٨٨٥٠٣٠٣٠با شماره تلفن و مشكل، وجود هرگونه ابهام 

  نام نهاييفرايند ثبتبخش اول: 

مراجعه فرماييد و از گزينه ورود،  www.inotex.comابتدا به سايت نمايشگاه به آدرس  .١

 شويد: loginوارد صفحه 

 
، كد رهگيري اي كه قبال loginصفحه  در .٢

دريافت كرده ايد را وارد كرده و وارد 

 پنل خود شويد:

  

  

  

  

 



 

 :كليك كرده و وارد مرحله بعدي شويد Playبا مشاهده صفحه زير، روي دكمه  .٣

  

اي را مشاهده خواهيد كرد كه حاوي پيام تأييد شما براي حضور در در مرحله بعدي، صفحه .٤

 براي ورود به مرحله بعدي روي دايره حاوي تيك كليك كنيد:نمايشگاه است. 

 
هزينه اي كه حاوي شماره غرفه، نام شركت، نوع غرفه دار، در مرحله بعدي، صفحه .٥

توانيد شود. چنانچه داراي كد تخفيف باشيد، ميغرفه/استندآپ كانتر است مشاهده مي

 آن را وارد كنيد. 



 

را زده » Confirm and Payment«تأييد شماست، گزينه در صورتيكه كليه اطالعات مورد 

 :دار به مرحله بعد برويدو با كليك روي دايره تيك

  

دقيقه مهلت دارد و عدم اقدام در  ٢٠دقت كنيد كه بررسي اطالعات در اين مرحله  :١نكته 

  اين مهلت زماني، باعث خروج شما از فرايند خواهد شد.



 

كنيد مغايرتي وجود دارد، با ستاد اجرايي نمايشگاه چنانچه در اطالعاتي كه مشاهده مي :٢نكته 

  تماس بگيريد. ٨٨٥٠٣٠٣٠به شماره 

گذاري صورت گرفته روي پالن توانيد از شمارهغرفه/فضاي استقرار خود را مي :٣نكته 

  نمايشگاه (در راهنماي ثبت نام) بيابيد. 

   

مشاهده خواهيد كرد. با كليك روي گزينه                 زير را  در مرحله بعدي، صفحه .6

»Proceed Payment «به صفحه پيش فاكتور خواهيد رفت . 

  

فاكتور حاوي مبلغ قابل پرداخت (پس از اعمال تخفيف احتمالي) است. براي صفحه پيش .٧

 كليك كنيد و وارد صفحه پرداخت شويد. » بانك آينده«پرداخت روي گزينه 

  



 

پس از صفحه پرداخت، تصوير زير را مشاهده خواهيد كرد كه نشان از پرداخت موفق  .٨

 كليك كنيد. » ادامه«شما دارد. براي ادامه مسير روي دكمه 

  
كليك كنيد  Playصفحه زير را خواهيد ديد چنانچه روي دكمه » ادامه«با كليك روي دكمه  .٩

 وارد صفحه تأييد نهايي خواهيد شد (اين كار ضروري نيست). 

  

  



 

  هاي نمايشگاهبخش دوم: پالن سالن

  محل استقرار هر يك از اجزاي نمايشگاه به اين شرح خواهد بود:

  

  در ادامه پالن هر يك از طبقات قابل مشاهده است.

 ها و ضوابطاطالعيه >نام ثبتهاي با كيفيت بيشتر به بخش براي مشاهده پالن
  در سايت مراجعه نماييد.

  هاي استقرارسالن/سالن  شرح  رديف

  پرديس  هااستارتاپ  ١

  بنيانهاي فناور/ دانششركت  ٢
پرديس/بهارستان/ گلستان/تهران/ 

  تهران باال/ مهتاب

  بهارستان/تهران  پاركهاي فناوري  ٣

  پرديس  ها و مراكز رشدشتابدهنده  ٤

  بهارستان  مخترعين  ٥

  گلستان  ها VCسرمايه گذاران و   6

  پرديس  فرشتگان كسب و كار  ٧

  پرديس  منتورها و مربيان  ٨

  گلستان  برگزاركنندگان رويدادهاي كارآفريني  ٩

  پرديس  رسانه هاي استارتاپي  ١٠



 

  پالن سالن بهارستان:

  



 

  پالن سالن گلستان:

  
  

 



 

  پالن سالن تهران:

  

 



 

   پالن تهران باال:

  

 



 

   :پرديسپالن 

  

  



 

  :آفتابپالن 

   
 

 

 

 



 

  :مهتابپالن 

  



 

  پالن مهتاب باال:

 



 

  نكاتساير بخش سوم: 

                           بخشبه بايست تا زمان حضور در نمايشگاه بصورت مستمر داران ميكليه غرفه

ها مطلع مراجعه نمايند تا از آخرين اطالعيهدر سايت نمايشگاه  ها و ضوابطاطالعيه >نام ثبت

  .شوند

        در حال حاضر مستندات زير در اين بخش بارگزاري شده است كه توجه به آنها براي كليه 
  داران ضروري است:غرفه

 INOTEX 2018اطالعيه ثبت نام نهايي در  .١

 INOTEX 2018راهنماي ثبت نام نهايي در  .٢

 هاي مختلف نمايشگاهپالن سالن .٣

 تعهدنامه غرفه داران (نياز به تكميل و مهر و امضا توسط كليه غرفه دارن دارد) .٤

 سازي، جمع آوري و تخليهدستورالعمل غرفه .٥

 نكات عمومي مهم براي غرفه داران .6

با ستاد اجرايي نمايشگاه با شماره  در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام
 تماس حاصل شود. ٠٢١٨٨٥٠٣٠٣٠تلفن 


