
Startup Services

خدمات استارتاپی



درهااستارتاپنقشافزایشهدفبا2019اینوتکسدبیرخانه
ازستفادها،نمایشگاهازهااستارتاپیبیشتراستقبال،نمایشگاه

استارتاپهابرایجدیدبازارهایایجادوخدماتدرارائههانوآوری
وهااستارتاپتوسطکهاستکردهتعریفخدماتبستهیک

.دشومیارائهدارانغرفهیابازدیدکنندگانبهنوپاشرکتهای
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خدماتتوانندمیاینوتکسنمایشگاهدرکنندهشرکتهایاستارتاپودارانغرفه

.دهندانجاماشلچاپوطراحیاستودیوازتخفیفدرصد30باراخودچاپی

02136058532-02136058548:                                         شماره تماس
09354800931:                                                                          شماره موبایل

...یت وچاپ انواع کاتالوگ،پوستر،بروشورپاکت،سربرگ،کارت ویز

خدمات چاپ
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:جملهازچاپیخدماتانجام
دیجیتالچاپ
رد،بفومشاسی،دیواری،کاغذ،نمایشگاهیهایسازه )لمینتچاپ
(تابلو،بوم،استیکرالیت،بکباکس،الیت
فلکسیواستندوبنرچاپ

افستچاپ
سازیجعبهوسازیکارتن

اشی،کپازل،شرت،تیپیکسل،چاپسینه،بج)تبلیغاتیهدایای
پرچم،کننده،خوشبوبشقاب،ولیوانلیزر،حکاکیخودکار،

پوزیت،کامپلکسی،چرمکربنات،پلیسنگ،چاپ،روبیکسررسید،
(فلزشیشه،چوب،

:مستقیمشمارهطریقازخدماتدرخواست
0912899۷468

:انتشاراتسایت
http://www.zemamdar.ir

خدمات چاپ
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ولیت،افستچاپ،دیجیتالچاپانواعهنرآفاقچاپمجتمع
برایتخفیفدرصد25راباصحافیوسلفونگرافی،چاپ

اینوتکسنمایشگاهدرحاضرهایاستارتاپودارانغرفه
.دهدمیانجام

09121996502:سفارشوارتباطراه

خدمات چاپ
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وانندتمیاینوتکسنمایشگاهدرکنندهشرکتدارانغرفه
تخفیفدرصد30باراخودغرفهساختوطراحیخدمات

امانجدکوالیفمجموعهیاگرافسازیغرفهشرکتاز
.دهند

م راه ارتباط مستقیطراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
:با مجموعه دکوالیف
09124141381

یم راه ارتباط مستق
:  با شرکت گراف 

02141256425
0912818952۷
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طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
راه ارتباطی جهت هماهنگی و 

:سفارش 
02122224566
0919۷3۷1428

درکنندهشرکتدارانغرفه
ندتوانمیاینوتکسنمایشگاه

غرفهساختوطراحیخدمات
ازتخفیفدرصد25باراخود

.دهندانجامرویدانمجموعه
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عکاسی و فیلم برداری

سیعکاخدماتکهاستعکاسدرخواستآنالینسامانهکادرو
غرفهاختیاردرتخفیفدرصد20باراخودبرداریفیلمو

یمقراراینوتکسنمایشگاهدرحاضرهایاستارتاپوداران
.دهد

:نحوه سفارش از کادرو
https://app.kadro.co/book:                             از طریق سایت

innotexبا کد تخفیف 
داخل یک  02128425220:     برای سفارش تلفنی 

https://app.kadro.co/book


عکاسیوایدقیقهیککلیپپکیج

الیتفعحالدرتیماعضایکنندگان،شرکتغرفه،محیطازعکاسی
جموعام)نمایشگاهدرحاضرتیماعضایکلیهازجمعیدستعکسو

(عکس10تعدادبه
وطمحیونمایشگاهدرهاتیمحضورازایدقیقهیککلیپساخت

رایبمناسبتیماصلیعضوبامصاحبههمراهبهغرفههوایوحال
اجتماعیهایشبکهدرانتشارووایرالینگویدئو
هااستارتاپبرایکهاستریالمیلیون15مبلغپکیجقیمت
مبلغبهتخفیف%30با2019اینوتکسدرحاضردارانوغرفه

.می شودارائهریالمیلیون10

:سایتطریقازخدماتدرخواست
livography.com

inotex2019درصدی30تخفیفکدبا
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خدمات عکاسی

ینگمیترایگانخدماتاینوتکسنمایشگاهدرعکاسدرخواستپلتفرمپیکسمر
توافقباکهصورتاینبهدادخواهدانجامواستارتاپهادارانغرفهبرایعکاسی

عکس3تعدادبرایعکاسیاینومیشودانجاممدلینگعکاسیایشانازسوژه
.استرایگان

ورتصبه(دارغرفهچهکنندهشرکتچه)هستندنمایشگاهدرکهازافرادیهمچنین
هدااچاپیعکسقطعهیکچاپاینستابرندهمراهیباومیدهدانجامعکاسیرایگان

گرددمی
.بودخواهدثابتومشخصنمایشگاهدرپیکسمرتیماستقرارمحل



11Fashion 

Template

بهراتومانهزار5سقفتادرصدی30تخفیفاسنپ،کدحمل ونقلهوشمندسامانه
نمایشگاهازکنندگانبازدیدودارانغرفهاختیاردرالمللیبیننمایشگاهمبداومقصد

.گرددمیاعالمنمایشگاهشروعازقبلتخفیفکدکهدهدمیقرار

حمل و نقل
تاکسی آنالین
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حمل و نقل
وانت بارآنالین

یکودخبارووسایلحملبرایتوانندمیاینوتکسنمایشگاهدارانغرفه
ازالمللیینبنمایشگاهمبداازباریکوالمللیبیننمایشگاهمقصدبهبار
اعالممتعاقباتخفیفکدکهکننداستفادهالوپیکدرصدی20تخفیفکد
.گرددمی
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رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما

تندنیستهرانساکنکهکنندگانیبازدیدیادارانغرفه
ماهواپیبلیطخریدبرایدارندمهمانتهرانازخارجازیا
پاسنتخفیفکدازتوانندمیاقامتمحلوهتلرزروو

.کننداستفادهگرددمیاعالممتعاقباکهتریپ
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سفارش آنالین غذا

باندتوانمینمایشگاهازکنندگانبازدیدودارانغرفه
دفواسنپازگرددمیاعالممتعاقباکهتخفیفیکد

دهندسفارشراخودغذای
(گرددمیاعالمنمایشگاهشروعازقبلتخفیفکد)
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ارخودپذیراییهایبستهتوانندمیدارانغرفه
هنمایشگاویژهتخفیفدرصد۷0بامیوآسایتاز

.کنندخریداریاینوتکس
meeva.ir:سایتطریقازسفارشراه

                                    inotex98: کدتخفیف 
:تماستلفن

0218892299۷-0912۷991459

بسته های پذیرایی و بسته 
بندی میوه
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هکاستروستاییانازواسطهبیخریدبرایآنالینبازارمحلیواجارواستارتاپ

برایاهپکیجاینورساندمیمشتریدستبهسنتیبندیبستهدررامحصوالت

درتخفیفدرصد20باراخودمحصوالتوباشدمیمناسبنیزسوغاتیوهدیه

.دهدقرارمیاینوتکسدرنمایشگاهکنندگاناختیارشرکت

vajaro.ir:                                                                             سایت واجارو

09229001410:                       سفارش از طریق  تلفن مستقیم 

پکیج محصوالت محلی
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رسانه استارتاپی

تاپیاستارهایتیمازنمایشگاهروزدرچهاراکوموتیواستارتاپیرسانه
سایتدروکردهتهیهایدقیقهیکمعرفیویدئوینمایشگاهدرحاضر

.کندمیرسانیاطالعاکوموتیو

باشیدزیردرارتباطهایشمارهبااکوموتیوباهماهنگیجهت
02166404125-093۷۷951802
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دردارندحضوراینوتکسدرنماییشگاهکههاییاستارتاپ
باشندداشتهویدئوییتبلیغاتازاستفادهبهتمایلصورتیکه

:دهدمیقرارهاآناختیاردررازیرخدماتنماشا

اشانمدرهااستارتاپکانالبهآبیتیکاعطایوکردنرسمی•
شانمااصلیصفحهدرهااستارتاپهایویدئوکردنپروموت•
نماشادرتبلیغاتدرصدی۷5تخفیف•

:مستقیمشمارهطریقازخدماتدرخواست
02191009210

:و ایمیل نماشا 
Contact@namasha.com

تبلیغات و به اشتراک گذاری ویدئو
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در غرفه داران و استارتاپ های شرکت کننده در نمایشگاه اینوتکس می توانند

درصد 50صورت تمایل به استفاده از خدمات تبلیغات بنری و بازاریابی دیجیتال از 

تخفیف آژانس تبلیغاتی فست کلیک بهره مند شوند

:تلفن تماس جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت سفارش
(540داخلی )0214306۷:                                                           شماره تماس

091284۷80۷8:                                                                       شماره موبایل

تبلیغات بنری و بازاریابی دیجیتال
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کهراودخمحتوایتولیدخدماتواستکسب وکارهابرایایرسانههایکمپیناجرایآنالینپلتفرمرسمیاخبار
درآنهایعتوزوانتشارهمچنینواینفوگرافیوویدیوعکس،متن،قالبدر...وخبرگزارش،مصاحبه،تهیهشامل
دردرصدی20تخفیفبامتنوعهاییپکیجقالبدراست،المللیبینرسانه2000وداخلیرسانه400ازبیش

دهدقرارمیاینوتکسنمایشگاهدارانغرفهاختیار

:                           پیج اختصاصی اینوتکس لندینگطریقازدرخواستراه
Landing.akhbarrasmi.com/inotex2019

02122886635:                                     شماره تماس 
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موشن گرافیکساخت 

تاپواستاردارانغرفهبرایگرافیکموشنمحتوایتولیدوطراحی
30بایوزدیزایناستارتاپتوسطاینوتکسنمایشگاهدرحاضرهای

.شودمیانجامتخفیفدرصد

:کارنمونهومشاهدهسفارشجهتارتباطیراه
yoozdesign.ir/fa/inotex
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سبکتخصصیآنالینحقوقیخدماتیدهندهارائهوینداد،حقوقیسامانه
هغرفاختیاردرحقوقیخدماتازاستفادهویژهتخفیفدرصد30،کارهاو

.دهدمیقراراینوتکسنمایشگاهدرحاضرهایاستارتاپودارها

vindad.com:ویندادحقوقیسامانهآدرس
inotex2019:زمانیاشتراکوقراردادخریدجهتتخفیفکد

2842۷846:تماسشماره
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خودماتخدکهاستآنالینگویوگفتومشتریباارتباطپلتفرمرایچت
حاضرهایاستارتاپودارانغرفهاختیاردرتخفیفدرصد40بارا

.دهدقرارمیاینوتکسنمایشگاه

لندینگ پیج اختصاصی اینوتکسنحوه سفارش از طریق 
http://raychat.io/inotex

پلتفرم ارتباط با مشتری
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یفتخفدرصدباراخودامکاناتکهاستمجازیکاردفتریکدفترکارهمراه
یمقراراینوتکسنمایشگاهدارهایغرفهوهااستارتاپاختیاردرزیرهای
دهد

تخفیفدرصد50باماهه3
تخفیفدرصد40باماهه6

تخفیفدرصد30باماهه12

ثبتبرایوکردهمراجعهwww.voffice.irسایتبهبیشتراطالعاتکسبجهت
.بگیریدتماس0214۷621شمارهباسفارش

http://www.voffice.ir/
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داشتنصورتدرهااستارتاپودارانغرفه
میاستارتاپیخدماتبهنسبتسوالهرگونه
شمارهبهاستارتاپیخدماتدبیرخانهباتوانند

.بگیرندتماس0214۷620420


