شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات هتلداری ،رستوران و کافیشاپ ،طراحی ،ساخت و مهندسی هتل
 72الی  03آذرماه سال  ،8031نمایشگاه بین المللی مشهد

مقامات و مسئولین:
آقای دکتر مکرمی فر ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
آقای دکتر بیدخوری ،معاون گردشگری میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
آقای دکتر جواهر زاده ،مشاور و رئیس حوزه مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی

مشارکت کنندگان:
فضای کلی نمایشگاه 00111 :مترمربع
فضای نمایشگاهی 0031 :مترمربع
تعداد مشارکت کنندگان01 :
از استان های :تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،البرز و هرمزگان
درصد بومی و غیر بومی
بومیت

تعداد

درصد

بومی

01

%04

غیر بومی

10

%31

مجموع

03

48%
بومی
غیر بومی

52%

زمینه فعالیت ها:
زمینه فعالیت

تعداد

درصد

تجهیزات صنعتی آشپزخانه ،رخت شویی ،رستوران و کافی شاپ

01

%01

سیستم های ایمنی و  ،ITصوتی و تصویری ،سینمایی

1

%01/3

مبلمان ،دکوراسیون و کالای خواب ،فرش و موکت ،پرده ،منسوجات و پوشاک

1

%03

خدمات مهندسی و فنی ،انبوه سازی و بازار سرمایه

0

%1/3

معماری

1

%3

تشریفات ،خدمات مسافرتی ،اقامتی ،تفریحی و سلامت

1

%3

تاسیسات مکانیکی

0

%1/3

تبلیغات ،سوغات و هدایا

0

%1/3

آسانسور و سیستم های متحرک

0

%1/3

بازدیدکنندگان:
تعداد بازدیدکنندگان :بیش از  01هزار نفر
از کشورهای ایران ،عراق ،قطر و افغانستان
هدف از بازدید

درصد

خرید

%31

آشنایی با آخرین تکنولوژی ها

%00

اخذ نمایندگی

%1

سایر

%1

9%

6%
خرید
آشنایی با آخرین تکنولوژی ها
52%

اخذ نمایندگی
33%

مشارکت کنندگان:

گروه کالایی:

سایر

نمایشگاه

زمینه فعالیت

تجهیزات صنعتی آشپزخانه ،الندری،
رستوران و کافی شاپ

کالاها و خدمات
آشپزخانه های صنعتی ،اجاق گاز صنعتی ،یخچال های صنعتی ،ماشین ظرفشویی ،ظروف
آشپزخانه ،دستگاه های تصفیه آب ،سینک ،هود و کولر گازی
حوله و سری حمام
کابینت ،قفسه و کمد
میز ،صندلی ،تخت و مبلمان

مبلمان ،دکوراسیون و کاالی خواب،
فرش و موکت ،پرده ،منسوجات و
پوشاک

پارچه مبلمان ،رستوران و تزئینی
تشک ،بالش ،روتختی و پارچه های تختخواب
حوله و سری حمام
پوشاک و یونیفرم هتل
شامپو ،مسواک ،سشوار

تجهیزات و ملزومات جانبی حمام و
آرایشی و بهداشتی

شوینده ها

تجهیزات تفریحی ،ورزشی و سالمت

کاالهای ورزشی ،بدنسازی و سرگرمی ،صندلی های ماساژ
قهوه و نوشیدنی های خاص
لبنیات و بستنی

تجهیزات هتلداری،
رستوران ،کافی شاپ و
خدمات وابسته

غذا و نوشیدنی ها

شیرینی و شکالت
چای ،برنج و روغن
تن ،کنسرو و رب
سایر مواد غذایی
برندهای هتل ،کافی شاپ و رستوران

تشریفات ،خدمات مسافرتی ،اقامتی،
تفریحی و سالمت

خدمات همایش ها و رویدادها
خدمات عکاسی و فیلمبرداری
خدمات اجاره اتومبیل
دوربین مدار بسته ،گاوصندوق و فایل های ایمنی ،کامپیوتر و مانیتور ،سیستم های هوشمند هتلی

سیستم های ایمنی و  ،ITصوتی و
تصویری ،سینمایی

سیستم های صوتی و تصویری ،سینمایی
نرم افزارهای هتلداری و گردشگری ،واقعیت مجازی
ربات ها ،آیینه های هوشمند
عالئم و راهنماها ،تجهیزات ایمنی کار ،تابلو و عالئم هشدار دهنده خیابانی و کارگاهی ،جعبه نامه

تبلیغات ،سوغات و هدایا

چاپ ،طراحی گرافیک ،منوها ،بنرها و سایر اقالم چاپی
نشریات و رسانه ها
تابلوهای هنری ،صنایع دستی
اسکلت ،سازه ،تیرچه ،خرپا ،رابیتس ،پروفیل ،داربست
آجر ،بلوک ،سفال دیواری و سقفی
سازه بتنی ،بتن ،بتن ریزی ،قطعات پیش ساخته بتنی

مصالح و عمران

پیچ و مهره ،واشر و پرچ ،بست ،بولت ،گل میخ
ساندوی چ پانل ،قطعات پالستوفوم ساختمانی ،ورق غیر فلزی و پلیمری
سیمان ،گچ ،خاک ،آهک ،سنگ ،پودر سنگ ،شن ،ماسه ،پوکه ،مواد اولیه معدنی ،مالت ،مواد
اندود ،بندکشی و پالستر
عایق کاری حرارتی و حریق ،عایق رطوبتی ،آب بندی و زه کشی ،قیر ،آسفالت ،ایزوگام
کاشی ،سرامیک ،موزاییک

طراحی ،مهندسی و
ساخت هتل

درب ،پنجره ،شیشه ،سازه شیشه ای ،آیینه
پارتیشن ،کاغذ دیواری ،کرکره ،سایه بان ،باران گیر ،کف سازی ،کف پوش ،حاشیه نوار و قرنیز
پله ،راه پله ،نرده ،بالکن ،سازه دکوراتیو ،حفاظ ،پروفیل فلزی تزئینی
رنگ ،رزین و پوشش های ساختمانی
معماری

سقف کاذب و دکوراتیو ،چوب ،تزئینات داخلی چوبی
شرکت های طراحی و اجرای دکوراسیون
شومینه و لوازم الکچری ساختمان
نما ،آجرنما ،سنگ تزئینی ساختمانی
یراق آالت ،دستگیره و قفل
امور باغبانی و معماری منظره

شیرآالت بهداشتی و چشمی ،لوله و اتصاالت ،لوله کشی آب ،فاضالب و گاز ،تصفیه آب و فاضالب
تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ،تهویه ،آبگرمکن ،رادیاتور ،مخزن ،موتورخانه و دریچه هوا
تأسیسات استخر ،سونا و جکوزی

تاسیسات مکانیکی

چسب ،سیلیکون ،پرایمر ،درزگیر و ملزومات
کنتور آب ،برق و گاز ،دستگاه اندازه گیری مصرف ،بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
لوستر ،چراغ ،المپ ،روشنایی و نورپردازی
کلید و پریز
تابلو برق صنعتی و خانگی
دیزل ژنراتور و برق اضطراری

برق و روشنایی و تاسیسات الکترونیکی

سیستم الکترونیکی ،تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری
سیستم ایمنی و امنیت ساختمان ،آتش نشانی ،سیستم اعالم و اطفاء حریق ،عایق برق و صاعقه
سیم و کابل ،ترانکینگ کابل ،نگهدارنده ساپورت ،لوله و اتصاالت برقی و مخابراتی
آسانسور ،پله برقی ،باالبر ،نقاله

آسانسور و سیستم های متحرک

استانداردهای ملی و بین المللی ،شرکت های صادرکننده ایزو ،آزمایشگاه فنی
بازاریابی و فروش کاال و خدمات ساختمانی ،حمل و نقل کاال
بازرگانی ،بازار سرمایه ،بیمه ،امور ثبتی و حقوقی
خدمات مهندسی و فنی ،انبوه سازی و
بازار سرمایه

پیمانکاری و انبوه سازی ،ساخت ،نصب ،مشاور ،طراحی و نظارت ساختمان ،سالن اجتماع ،همایش،
سینما ،آمفی تئاتر ،پارکینگ
ساختمان سبز ،انرژی پاک ،ساختمان هوشمند ،فناوری های نوین ساختمانی ،فناوری اطالعات و نرم
افزار در صنعت ساختمان ،سایت های خدمات ساختمانی
خدمات تعمیر و نگهداری
استارت آپ ها ،تشکل های علمی ،مهندسی ،صنفی و حرفه ای ،مراکز آموزشی و دانشگاه ها

اطلاع رسانی بین المللی:

ارتباط مستقیم با سفارت ها و کنسولگری های ایران در سایرکشورها :جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان مرتبط با حوزه هتلداری ،رستوران و
کافی شاپ در کشورهای افغانستان ،عراق ،پاکستان ،ترکیه ،امارات ،قطر ،عمان ،روسیه ،چین و هند ،ارتباط مستقیم با سفارت ها و کنسولگری
های ایران در این کشورها صورت گرفت .در نتیجه این اطلاع رسانی ها ،هیاتی های تجاری از اتحادیه هتل ها و رستوران های اقلیم کردستان و
همچنین اسلام آباد پاکستان از این نمایشگاه بازدید نمودند.

حامیان:
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی

هتل نیوز

