اطالعات نمایشگاه:
عنوان نمایشگاه:
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و
نمایشگاه بهداشت،ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت
بـرگزار کننـده:
شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار
تاریخ برگزاری:
 3لغایت  6مهرماه ۱3۹8
محل برگزاری:
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ساعت بازدید ۱0 :لغایت ۱8
نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:
ایران-فارس-شیراز-بلوار زند حد فاصل خ فلسطین و خ هفت تیر کوچه 45
تلفن07۱-323022۱۱ :
دورنگار07۱-323022۱۱ :
وب سایت نمایشگاهwww.intexpo24.com :
پست الکترونیکinfo@ intexpo24.com:
سالن تحت پوشش :سالن حافظ
متراژ نمایشگاه :متراژ تعهدی  2500متر و پوشش احتمالی  3000متر

مراسم افتتاحیه:
تاریخ افتتاحیه  :چهارشنبه  3مهرماه ۱3۹8
ساعت ۹:30 :لغایت ۱3
محل برگزاری افتتاحیه:
خیابان مالصدرا-ساختمان مهندسی شماره -2سالن همایش های دانشکده مهندسی شیمی و نفت و گاز
اهداف نمایشگاه:
-

حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه

-

ایجاد  ,احیا و توسعه بازارهای جدید ملی و بین المللی

-

افزایش بهره وری در حوزه های مختلف صنعت نفت  ,گاز و پتروشیمی

-

معرفی فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه صنعت نفت  ,گاز و پتروشیمی

-

ارائه و دستیابی به آخرین دستاوردها و فن آوری های روز در حوزه های مختلف صنعت نفت ,گاز و پتروشیمی

-

ایجاد تعامل میان سازندگان تجهیزات  ,صادر کنندگان  ,پیمانکاران  ,سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان

-

توانمند سااازی ساارمایه های انسااانی و مالکیت فکری و مدیریت دانش در توسااعه و تتویت صاانعت نتت  ,گاز و
پتروشیمی

محور های نمایشگاه:
محورهای اصلی :صنایع باال دستی و پایین دستی در حوزه های ،نفت،گاز و پتروشیمی با تمرکز بر رونق تولید و اشتغال پایدار در صنعت
محورهای فرعی :صنایع و تجهیزات بهداشت و ایمنی محیط زیست در صنعت

زمینه فعالیت مشارکت کنندگان:

-

صنایع و تجهیزات اکتشاف
حمل و نتل و خدمات مرتبط
صنایع برودتی ،حرارتی و تهویه
صنایع سازنده های عایق و نسوز
صنایع و تجهیزات فراساحل و دریایی
صنایع مخزن سازی  ,برج و سیلندر
صنایع مواد شیمیایی  ،رنگ و روغن
تجهیزات زنگ زدایی و رنگ پوششی
بهداشت  ،ایمنی  ،حفاظت  ،امنیت  ,سالمت
خدمات فنی  ,مهندسی و مشاوره ای در صنایع ذی ربط
صنایع و تجهیزات حفاری (صخره ای  ،الماسه  ،مغزه گیری )
صنایع  ،تجهیزات حرارتی ( گرمکن  ،کوره  ،مبدل  ،دیگ بخار )
تجهیزات سرچاهی  ,درون چاهی و پمپ های سرچاهی  ,درون چاهی
صنایع شیرآالت و اتصاالت شیرهای کنترلی  ،ایمنی و تجهیزات جانبی
صنایع ،ماشین آالت و تجهیزات دوار (کمپرسور  ،پمپ  ،توربین  ،دمنده  /محرك)
صنایع و تجهیزات و مواد کنترل و ابزار دقیق و ابزارهای اندازه گیری در حفاری و لرزه نگار

مشارکت کنندگان داخلی تا کنون:

-

بیش از  ۱05مشارکت کننده داخلی

مشارکت کنندگان خارجی تا کنون:
 3شرکت از کشورهای عمان ،پاکستان ،ترکیه

هیات و بازدید کننده خارجی تا کنون :
-

 ۱5نفر از کشورهای ترکیه  ,پاکستان  ,عمان  ,نیجریه ،تونس ،افغانستان

برنامه های جانبی:


همایش و افتتاحیه



کارگاه آموزشی فناوری نوین در پوشش دهی



رویداد فناوری های نوین در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ()Startup Reverse Pitch



کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سیستم های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و متابله با
بدافزارها و باج افزارها



کارگاه آموزشی فستیوال اختراعات



کارگاه آموزشی کاربرد تجهیزات در صنایع باال دستی



پنل تخصصی HSE



دو پنل و دو کارگاه آموزشی

رویداد های ویژه:


رونمایی از دو اختراع در حوزه ناوگان حمل و نتل نفتی



رونمایی از ساخت قطعه  Hi Techساخت و تولید داخل کشور جهت پاالیشگاه ها

فستیوال اختراعات

پوشش خبری سیزدهمین نمایشگاه صنعت نفت  ،گاز و پتروشیمی شیراز

 خبرگزاری ها :فارس  ،ایرنا  ،ایسنا  ،ایلنا  ،مهر  ،فارس  ،آریا  ،شبستان

 روزنامه های کشوری :جمهوری اسالمی  ،اطالعات  ،ایران  ،عصر اقتصاد  ،دنیای اقتصاد

 روزنامه های محلی :خبر جنوب  ،عصر مردم  ،افسانه  ،نیم نگاه

پلن نمایشگاه:

وضعیت غرفه سازی:

